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ditorial

Toponimia
üestió de noms. Els noms dels espais públics i dels carrers són un

Q

reflex de la vida d’una població, i constitueixen un llegat que forma
part del patrimoni cultural. La toponímia urbana ha estat, en el

decurs dels temps, víctima dels avatars polítics, socials i econòmics. Els
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la Segona República i sobretot amb l’acabament de la Guerra Civil, que

Mirador
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implicà un gran nombre de canvis en la denominació dels vials. Finalment,

Agenda
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amb la democràcia es van regularitzar i traduir al català, i canvià també la

Portada: El Vallès des del Poblat
Ibèric
Autor: Carles Soles

denominació de molts carrers. De fet el CEP hi tingué un paper destacat amb

Nota: El CEP no comparteix
necessàriament les opinions exposades per
aquells que signen els articles d'aquest butlletí.
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noms de lloc o de la ciutat s’han pres per diferents motius: per la designació
popular al llarg dels segles, com ara Gramenet, el Turó del Pollo o el Torrent
de les Bruixes; l’advocació religiosa, com el mateix nom de Santa Coloma; el
noms que refereixen uns propietaris: la Pallaresa, Balldovina… o per
decisions més o menys ideològiques de cada moment històric, com es
reflecteix en l’alteració en la nomenclatura de la ciutat amb la proclamació de

la intervenció, entre d’altres, de l’aleshores president Joan de Sucre.
A les plaques dels nostres carrers s’hi poden llegir noms d’un ampli espectre:
de músics, països, ciutats… posats amb un criteri confús però que han fet
que el pas del temps els fes nostres. Els assignats a personatges locals no
son abundants, i sobta que en els últims anys, quan s’ha inaugurat algún
carrer o espai, no s’hagi esmenat aquest oblit. Personatges com ara els
escultors Joan Gironès o Conxita Badia, el pintor de paisatges colomencs
Joaquim Mir, Màrius Sampere, el metge colomenc de prestigi mundial Antoni
Puigvert o Josep M. Galbany (a qui per cert, a Vilassar de Mar ja li han dedicat
un espai públic), poden ser alguns exemples d’aquest oblit. Sobta, doncs,
que fa pocs anys es donés el nom d’una plaça a Concepción Arenal, sense
cap vinculació a la ciutat, o es pensés en la Farigola o la Ginesta per a un
nou carrer del Singuerlín, quan al Raval hi ha el carrer d’en Ginesta…

Direcció: Núria Hoyo
Equip de redacció:
Agnès Olivés
Jaume P. Sayrach
Albert Noguera
Xavi Padró
Rut Solés
Neus Redondo
Agustina Rico

Amb la finalitat de canalitzar les noves nomenclatures d’espais i carrers de la
ciutat, l’Ajuntament va crear l’any 1992 la Comissió del Patrimoni
Arquitectònic, Cultural i Natural i per la Normalització Lingüística. Formada
per set polítics i diversos tècnics municipals, la comissió té com a funció
discutir els suggeriments de propostes de nous noms, i si no hi ha cap
proposta ciutadana, buscar un nom escaient. Es prioritza el nom toponímic o

Seu local: C/ Sant Josep, 20
08922 Santa Coloma de Gramenet

d’anomenada popular i el de persones de la ciutat o que hi hagin tingut una

Tel. 93 385 99 41

vinculació especial i amb uns mèrits que n’avalin el reconeixement.

A/e:puigcastellar@puigcastellar.cat

Últimament s’ha inclòs el criteri d’afavorir noms femenins per contrapesar-ne

www.puigcastellar.cat

l’absència en l’actual nomenclàtor.
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La Tossa Plana de Lles
Text: David Buils
Foto: Toni Gómez

l dissabte 16 de febrer quedem

E

per fer la segona sortida de neu
de l’any, tot i que a aquesta hora

encara no es veu, el dia serà fabulós.
Marxem cap al refugi del Cap del Rec,
on paguem el forfait per utilitzar les
pistes de l’estació d’esquí. Aviat deixem
la pista per girar al nord i anar pujant cap
al nord oest, canviem el pla, i els
esquiadors que van davant ens guien
cap a la serra dels Galls, des d’on tirem
cap al Bac de la Muga.
Fa molta calor per l’esforç de la pujada,
avui farem gairebé mil metres de
desnivell, i la neu es desfà una mica més
que el dia del Port del Comte. Fins que
no arribem a la carena del Bac de la
Muga no comença a córrer l’aire. Ens
cordem els paravents i tirem amunt fins
el pla que hi ha entre el Roc Blanc i la
Tossa, allà ens hem de treure raquetes i
esquís, el vent ha deixat una planura de
roques fins al peu de la Tossa, on ens
tornem a calçar.
Els més cansats fan la volta a la Tossa
per esperar que baixem. Fem l’últim
esforç i arribem als 2.916 metres de la
Tossa Plana de Lles. Les vistes són
espectaculars, tot Andorra està nevat, i
les vistes cap al Massís del Carlit estan
també totalment cobertes de neu.
Després de menjar quelcom, comencem
a baixar.
Aquest cop ens dirigim cap al refugi del
Pradell, per on teníem previst pujar. La
baixada es fa llarga, i els raqueteros ens
reunim al refugi, on agafem la ruta de
raquetes de l’estació per tornar al Cap
del Rec. Al cap d’una estona es
reuneixen amb nosaltres els esquiadors,
i baixem a Martinet a prendre alguna
cosa abans de tornar cap a casa.
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Port del Comte 2013
Text: David Buils
Foto: Toni Gómez

a primera excursió d’aquest any

La neu estava perfecta, ni t’enfonsaves

desplegaven fins a l’horitzó, Montserrat,

de muntanya, es va retardar per

ni era massa dura. Les raquetes s’hi

Busa, la Mola…

un temporal, al 27 de gener. El dia

adherien perfectament, podent portar un

L

estava una mica núvol, però en arribar al
Prat del Botons, a l’estació d’esquí, el

ritme força bo. Des d’aquí vam anar
directament cap al primer cim, el Cap de

Des del cap de la Gespeguera vam
retrocedir per la carena per dirigir-nos al
Pedró dels Quatre Batlles, tercer cim del

les Pedrusques, ja vèiem la serra davant

temps s’aguantava.

dia i punt culminant del Port del Comte,

nostre. Vam baixar una mica per dirigir-

amb 2.388 metres. Era on hi havia més

En comptes de seguir la ruta clàssica

nos a l’oest i anar remuntant cap a la

gent. Des d’aquí ens vam dirigir

carena mentre ens apropàvem al Cap de

ràpidament al nord fins la Tossa Plana,

la Gespeguera.

per baixar fins al clot Rodó per la carena.

Un cop arribats a la carena la vista era

Aquí vam decidir que per un dia ja

espectacular, els Pirineus es descobrien

estaven bé quatre cims, així que vam

davant nostre totalment nevats, des del

obviar el Tossal de l’Estivella i vam anar

punt més oriental, fins el Pirineu

arbrada que anava pujant suaument i

baixant pel clot de l’Orri cap al cotxe.

Aragonès, on vèiem el Turbón al davant,

Després d’una parada tècnica a Solsona

ens permetia obviar el portell del Llop

completament nevat. Al sud la calitja

per menjar i beure quelcom, tornàrem

pel nord.

difuminava les àmplies vistes que es

cap a Santa Coloma.

per la Ginebrosa cap al portell del Llop,
ens vam dirigir al nord fins al clot de la
Vall, on vam agafar una pista d’esquí cap
al nord nord oest, que ens portà fins a la
rasa del Prat Piquer, una estreta vall
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Acte d’homenatge als poetes dels
Països Catalans Vicent Andrés Estellés,
Bartomeu Rosselló-Pòrcel
i Salvador Espriu.

l passat 14 d’abril, a l’Auditori de

esvair en constatar l’assistència de més

acompanyats d’una gravació d’Ovidi

Can Roig i Torres, el Grup de

d’un centenar de persones.

Montllor i Toti Soler a la guitarra,

E

6

Cultura del CEP i l’Associació

Només començar, la presentadora ja

musicant “Els Amants”.

Colomenca de Literatura van organitzar

ens transportà amb les seves paraules a

Després, la veu de Mª del Mar Bonet,

un acte molt emotiu; l’homenatge als

un món acollidor, on la música i els

amb ”Inici de Campana”, ens endinsà als

poetes

Bartomeu

poemes escollits ens feien coneixedors

8

Rosselló-Pòrcel i Vicent Andrés Estellés,

de petits retalls de la història de cada

Rosselló-Pòrcel. Aquest autor, malgrat

en el centenari dels 2 primers i als 20

autor i dels seus textos.

morí amb només 25 anys, ens va deixar

anys de la mort d’Estellés.

Vicent Andrés Estellés, el gran poeta del

una immensa i valuosa obra.

L’acte va començar a les 12 del migdia, i

País Valencià, va omplir el primer bloc.

Finalment, els 7 poemes del català

els temors previs de si seria la millor

Era el poeta del poble, i escrivia per al

Salvador Espriu van ser presentats amb

hora, el dia més idoni,..o de si hi hauria

poble. Es van recitar 9 fragments

dos cançons, “He mirat aquesta terra” i

prou afluència de públic... es varen

d’alguns

“La mar respira calma” interpretades a

Salvador

Espriu,

dels

seus

poemes,

poemes del mallorquí Bartomeu

c
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capela per l’Albert Fabà, que dedicà una
d’elles a l’estimat Alfons Martínez.
No cal dir que Espriu gaudeix d’un gran

Curs de poesia 2013

reconeixement al nostre país i també
dins de la literatura universal.
Com a colofó de l’acte, en Josep Rosset
va interpretar, acompanyat de la guitarra,
dos dels poemes d’Espriu: “Indesinenter”
cirereta

final,

A

sessions del curs de poesia organitzat pel CEP i

i “Inici de càntic en el temple”.
La

l llarg dels mesos de febrer i març van tenir lloc les

oferta

pels

organitzadors, va ser el vermut per a

ACOLITE. Conduït per la Margarida Codina, van ser

tothom a l’exterior de l’Auditori, que ens

nou els i les cursillistes que es van trobar per gaudir amb el

va permetre també passar una fantàstica

comentari de poemes clàssics i contemporanis en diverses

estona xerrant amb assistents i rapsodes
de l’acte.

llengües, fins i tot en anglès (amb la corresponent traducció), per

Va ser un acte rodó, senzill i emotiu, com

conèixer molt millor el procés creatiu i les diverses tècniques

tots els grans actes. Cal agrair a totes les

emprades en les composicions poètiques. També hi hagué espai

persones del Grup de Cultura, que de
forma anònima i desinteressada, sense

per a la creació i experimentació casolana. Els exercicis

sortir dalt l’escenari, van tenir l’encert

d’intercanvi i valoració col·lectiva dels versos propis va resultar

d’organitzar

un

homenatge

que

transcendí els poetes, per ser-ho també

molt enriquidor. La clausura del curs es va celebrar a El Cantó

de la nostra cultura, la de tots el Països

del Vi, entre vins i versos, amb el plat fort dels haikus del mestre

Catalans.
Gràcies també a: (tal com van aparèixer)
Mercè Prat, Ferran López, Christelle

Joan Llagostera i les Frases con nata de l’inefable Juan Jiménez
com a postres.

Salva Redón

Enguix, Teresa José, Joan Llagostera,
Jordi Valls, Conxita Gillué, Pepita Valls,
Itmar Conesa, Rodolfo del Hoyo.
A tots vosaltres, que vareu aconseguir
posar-me els pèls de punta, fent-me
aflorar els sentiments més dolços i
alhora cruixir l’ànima.

Carme Saro

Haiku dels tres Regnes
Catifa de molsa,
peu nu, la nena trepitja
sobre el dur rocam.

Haiku de les quatre estacions
Verd, groc, ocre, gris;
no li cal més al pintor
per contar l’anyada.
Joan Llagostera
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Visita del Grup de Cultura a Vilanova i la Geltrú
Text: Dolors Florensa

om és habitual en un dia del mes de març, el matí del

C

un gran patrimoni que havien adquirit a través de la compra de

17 es va aixecar una mica rúfol, amb una pluja

béns i enllaços matrimonials.

intermitent que va anar desapareixent de mica en

Francesc de Papiol i Padró, advocat i terratinent, persona de

mica per deixar pas a un solet entre tristoi i alegre.

gran cultura i erudició i diputat per Catalunya a les Corts de

A l’arribada a Vilanova ens esperava el guia, que ens va

Cadis de 1812, la va fer construir a finals del segle XVIII (1790-

explicar els diversos esdeveniments històrico-culturals de la

1801) a sobre d’un antic hort familiar. En morir sense

vila.

descendència, el patrimoni familiar passà a mans de la seva

La vida de Vilanova i la Geltrú es mou a l’entorn de diversos

germana, casada amb Manuel Torrents, i d’aquesta manera la

eixos:

casa es convertí en propietat de la família Torrents.

· La relativa proximitat amb Barcelona (que fa que sovint

La Diputació de Barcelona va adquirir l’immoble l’any 1959 i es

hagi estat refugi de gent benestant en èpoques en què

va inaugurar com a museu el 1961.

venien maldades).

La casa conserva l’estructura, la distribució i la decoració

· El port marítim, sobretot a partir de mitjans dels segle

originals. L’exterior segueix el cànon auster de l’època, amb

XVIII, que va ser quan es va permetre obrir el comerç amb

una façana d’estil neoclàssic i elements arquitectònics pintats.

les Amèriques i la tornada dels anomenats «indianos»

L’interior, en canvi, destaca per la seva fastuositat i elegància.

(Vilanova va ésser anomenada l’Havana xica).

Desprès del recorregut per totes les estances de la casa vàrem

· La industria vinícola, que cap al segle XVIII va fer créixer

anar a fer un àpat eminentment pescador en un restaurant al

la població, que havia estat molt malmesa per la pesta de

centre de la vila.

1642 i per diverses guerres. L’exportació de vins va

A la tarda, abans de tornar cap a Santa Coloma, vam fer una

resultar ser una activitat molt rendible fins a la crisi de la

caminada pel passeig marítim, gaudint del relax que produeix la

fil·loxera, que va fer que Vilanova prengués un caire

contemplació del Mare Nostrum.

marcadament industrial (industria tèxtil i sobretot les
empreses Cables Pirelli i Mahle).
· El darrer fet que va modificar la vida a la vila va ser la
construcció del ferrocarril, degut a l’esforç particular de
Francesc Gumà i Ferran i a la contribució d’altres patricis
que es deixaren els estalvis en aquella obra necessària.
Això va comportar dos fets: per un costat el trencament del
comerç via marítima i, per l’altra, l’acostament de Vilanova
i la Geltrú cap a Barcelona (el camí habitual cap a
Barcelona es feia via Vilafranca).
Un cop fet el recorregut pels carrers i els edificis més
emblemàtics de la vila ens vam dirigir cap al Museu Romàntic
Can Papiol, situat al centre històric de la vila i on vàrem poder
evocar la vida quotidiana d’una família benestant del segle XIX
a través de l’ambient de les estances, decorades amb mobiliari
i ornaments de l’època.
L’edifici fou la casa pairal dels Papiol, una de les famílies més
influents i importants de la vila, oriünda de l’Arboç, que es va
instal·lar a Vilanova a mitjans del segle XVII. Comptaven amb
8
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Xerrada de cultura sobre alimentació
Text: Conxita Gillué

setmanalment

venir al CEP el dietista de

mantenir-nos saludables.

Aquestes

Can

S’haurien de prendre de 4 a 6

idònies,

E

Ruti

José

Manuel

per

ajudar

a

recomanables.

l passat dia 5 de març va

quantitats
però

la

són

les

majoria

de

fer

una

racions de pa, cereals, arròs,

persones afegim entre hores, per

tema

molt

pasta, patates… De verdures i

exemple, galetes, pastes, begudes

important per a la nostra salut:

fruites de 3 a 5 racions; de

no necessàries, etcètera, cosa que

«L’alimentació per prevenir el

formatges, llet i derivats entre 2 i 4

fa que el nostre volum corporal

càncer».

racions. Carn, peix i ous 2 vegades

augmenti.

Va fer una exposició molt detallada

a la setmana, i fruita 2 o 3 peces al

Llàstima que plovia molt, i això va

sobre els aliments i les quantitats

dia. El vi, amb moderació. Els fruits

reduir

que

secs

d’assistents.

Sánchez
xerrada

Migallón
sobre

hauríem

un

de

a

consumir

són

saludables

i

una

mica

el

nombre

9
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Modernisme a Santa Coloma
Església Major

l passat dia 10 de febrer, una

direcció quan Berenguer morí, el 1914.

L’ interior és d’una sola nau (amb forma

quarantena de persones ens

Mossèn Jaume Gordi, fill de Santa

de creu llatina) amb petites capelles

vam trobar a l’escalinata de

Coloma, havia cedit els terrenys i també

laterals situades entre les diverses

l’església. Ens hi havíem reunit per visitar

sufragà les obres. El temple es consagrà

columnes. Aquestes columnes de pedra

dos

a Santa Coloma i s’inaugurà el 5 de

aguanten els arcs ogivals, tant els més

setembre de 1915.

petits de les capelles (amb sostre de

l’Església Major i Can Roig i Torres. La

D’estil de finals del neogòtic, com hem dit

volta de creueria), com els més alts que

majoria dels que érem allà segur que hi

abans,

gòtic

suporten el sostre de la gran nau. Aquí

devíem haver entrat més d’una vegada,

medieval, però presenta i barreja uns

és on podem observar, aixecant la vista,

però ara era una visita guiada; ens

elements impensables en l’edat mitjana,

un meravellós escalonat de bigues de

n’explicarien la història i l’estil.

característics tanmateix del modernisme:

fusta

De l’Església Major, el guia ens va

el maó i la pedra (aquesta última sobretot

rectangulars. Al fons, a sobre l’altar

començar explicant que l’arquitecte

en les columnes i els capitells). El conjunt

major, destaquen els vitralls dels set

d’aquella obra del final del modernisme,

és

i

finestrals de l’absis, els dibuixos del

d’estil neogòtic, havia estat Francesc

monumentalitat. Una de les moltes

quals mostren, amb una gran varietat de

d’Assís Berenguer i Mestre, deixeble i

característiques pròpies que presenta és

colors, elements representatius del poble

col·laborador de Gaudí. No obstant això,

la situació del campanar: a la part del

de Santa Coloma: la torre Pallaresa, la

com que no tenia el títol oficial, el

davant, continuant la vertical que creen

torre Balldovina, el Turó del Pollo,

projecte el va signar Miquel Pascual

els arcs en punxa de la porta i el finestral

l’església vella, diversos productes

Tintoré, el qual també en va assumir la

ogival.

agrícoles com ara les maduixes, a més

E

edificis

modernistes,

10

Text: Mercè Carbonell Munné
Fotos: Marga V.

molt
de

la

emblemàtics,
nostra

ciutat:

l’església

d’una

imita

gran

l’estil

verticalitat

que

van

formant

caselles
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de santa Coloma amb la Bíblia, el colom,

senyor Roig i Torres (1855-1913), el

de si el seu lloc original era aquest). Tot

etc. No hi falten les imatges de

propietari,

i

el terra és hidràulic, representant motius

l’ajuntament i de la pròpia església Major.

publicista; fou tinent d’alcalde de

geomètrics. Un gran finestral il·lumina

A sota, el color blau representa el riu

l’Ajuntament de Barcelona i director de

l’estança. Les portes de fusta, amb

Besòs. Altres elements dignes de

la Companyia General d’Electricitat de

adornaments de guix, ens permeten

destacar són la imatge del s. XV de santa

Barcelona, fet que afavorí que Santa

entrar a les dues sales més senyorials,

Coloma fos dels primers pobles que

una de les quals devia ser el menjador ja

tingué l’electricitat, i a més a més, un

que està comunicada amb l’antiga i

25% més barata.

desapareguda cuina (actualment és la

Pel que fa a l’edifici, tot i que l’esperit

Secretaria de l’EMM), a través d’un

general seria més aviat noucentista, hi

passadís

destaquen diversos elements típics del

semisoterrani, residència dels criats.

espai on actualment hi ha un petit museu

modernisme: la planta té una disposició

Al pis superior, destinat a cambres

amb diverses peces antigues, entre les

original en forma de V (igual que la de

particulars, hi destaquen els lavabos que

quals destaquen alguns vidres dels

l’hospital de Sant Pau), molt pròpia dels

hi havia hagut, un dels quals encara es

vitralls originals.

països del Nord, que vol aprofitar tot el

conserva i on es pot veure la ceràmica

Un cop vam acabar la visita a l’església

sol (contacte amb la natura, una

de les parets, amb motius florals de

(després d’haver pujat al campanar i de

característica també modernista), motiu

colors.

sentir-hi com tocaven a missa les

pel qual està d’esquena als carrers i

desaparegut els sanitaris, d’origen

campanes), vam travessar el pati de la

encarada al jardí. Té dos cossos laterals

anglès. Al sostre, una gran claraboia

rectoria, espai que antigament es

i una torre central més alta coronada

permetia l’entrada de llum solar. Tot

amb un pinacle; la teulada, a doble

l’edifici està dominat per la claror.

vessant, està coberta de rajoles de

Però qui gaudí de la finca fou el fill, Roig

ceràmica verda, típiques del Nord, i la

i Ostenrach, que fou qui realment

façana

ostentà el càrrec de cònsol de l’Uruguai

Coloma, a la dreta de l’altar; la forja de
les baranes, i el baldaquí d’acer, obra de
Josep Plandiura, com també és obra
seva la porta interior que s’obre al
vestíbul, a sota del cor. És en aquest

dedicava a horts. En aquest edifici
destaquen els elements asimètrics: les
finestres allargades i la composició que
formen.
Marxant ja d’aquest conjunt, ens vam

era

està

enginyer,

enòleg

ornamentada

amb

que

també

portava

Dissortadament,

garlandes de flors. Al terra de l’entrada

des de 1912.

al

n’han

hi ha escrita, amb petites peces de

Durant la guerra, l’edifici fou requisat per

girar enrere per contemplar el timpà de la

mosaic, l’expressió anglesa Welcome,

fer-hi un hospital; per la postguerra fou

façana eclesial: mossèn Jaume Gordi

com a mostra de la internacionalitat dels

una

ofereix el temple a santa Coloma i a tot el

seus propietaris.

posteriorment allotjà l’escola Mare de

poble.

A l’interior, a la sala central de la planta

Déu de Lourdes. Actualment és la seu de

baixa, destaca una gran escala de fusta

l’Escola Municipal de Música, que porta

que ens porta al primer pis. A sota, una

el nom del primer propietari, Roig i

xemeneia vidrada i amb forja (es dubta

Torres.

Can Roig
i Torres

de

les

seus

de

Falange,

i

am arribar-hi per darrere i vam

V

poder fixar-nos amb la placa
cantonera que recorda el premi

arquitectònic que rebé de l’Ajuntament
el 1913, quan s’acabà de construir. Tot i
que l’entrada original era per allà,
nosaltres hi vam entrar per l’actual, pel
carrer de Rafael Casanova, una entrada
que es va fer per a les ambulàncies.
El guia ens explicà que havia estat una
gran casa d’estiueig, d’estil indefinit,
mig modernista, mig noucentista, però
amb diversos elements europeus. El

11
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a ha arribat la primavera i la

J

sang a nosaltres ens altera!
Després de tenir una gran

aventura pels arbres al Natur Park i
de visitar Sant Cugat, el Tibidabo i
la serralada de Marina, ara ens toca
un últim trimestre molt més
emocionant! Acampaments, correrem
i, fins i tot, anirem a la platja! Però
el millor de tot encara està per
arribar: les esperades colònies
d’estiu!!
Aquest any anirem a la casa de
colònies La Censada, a l’Anoia, del 25
de juny al 7 de juliol (els petits del
29 de juny al 7 de juliol). Allà
jugarem, farem excursions, tallers,
ens banyarem a la piscina… Quines
ganes!
I aquí no acaba tot… Els i les joves
també anirem al Campament
Internacional d’Esplac, on
coneixerem nois i noies d'Itàlia,
Regne Unit i Finlàndia tot jugant i
parlant anglès.

13
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L’Aula camina
Serra de Marina, 19 de març.

er gaudir d’un bon matí
caminant sols necessites ser
al costat del metro e la Plaça
de la Vila a les nou del matí del dia
en què quedis, portar un entrepà i
ganes de caminar.
Això vam fer el 19 de març un grup
de “joves” que tot seguint el marge
del riu vam descobrir, tot xerrant,
coses curioses com per exemple

P
14

que alguns dels components ja
ens coneixíem de joves, o que
havíem coincidit en llocs puntuals.
El dia tan esplèndid que fer va
influir per a què poguéssim gaudir
de la natura.
Jo és el primer cop que hi participo
i hi penso tornar, ja que em va
agradar el grup, la conversa i vaig
sentir-me molt bé i molt integrat.

Text: Josep Ricard
Foto: Antonio Enrique

La marxa va continuar fins que
vam decidir que era hora de girar
cua i de tornar.

Animeu-vos
a engrandir la colla!
Ens veiem a la propera!

s

ardanes

ens han permés la celebración de l’acte.

L’espai de les sardanes

En segón lloc hem de dir que la

Text: Joan Llagostera en nom
de la Junta del Patronat Pro-Aplec i Amics de la Sardana

proposta de passar el que fins ara era
l’habitual trobada per sopar i ballar en
una nit de dissabte a un dinar de
diumenge, ha estat ben acceptada, ja
que la concurrència ha superat la de les
darreres ocasions i creiem que tothom
en va quedar força satisfet, tant del
menú com de l’actuació del duet que va
ambientar el ball, si bé és veritat que
vam trobar a faltar una sardana que fos
un digne colofó a la tarda de festa.
Per aquesta primavera ja sabeu que
tenim programada l’audició del dia de
Sant Jordi a les 7 de la tarda a la plaça
de la Vila, i el 5 de maig una sortida de
tot el dia a l’Aplec de Tarragona, al qual

em començat l’any amb el

H

part dels components del cos de

hem

Concert d’Hivern, que tingué

dansa. Destaquem la versió de la

l’homenatge que ens retran com a

lloc el 27 de gener al Teatre

Dansa del velatori, inclosa en la

reconeixement a la continuada tasca

Sagarra. Va comptar amb l’actuació de

primera part, i el Ball de gitanes de

d’organitzadors del nostre aplec anual,

l’Esbart Maragall, que ens va oferir el

Rubí, que omplí tota la segona. En

que enguany arriba a l’edició número 59

seu espectacle Clàssics, un recull de

resum, una vetllada molt agradosa, del

i que, com sempre, serà el darrer

ballets molt coneguts, però posats en

gust del públic assistent. Hem d’agrair

diumenge de maig, dia 26. Ja podem

escena de manera innovadora, amb

la

l’esperit

confirmar que el farem al Parc d’Europa,

gran qualitat de presentació, vistositat

col·laborador que en tot moment hem

amb ballades a les 10.30 del matí i a les

de vestuari i acurada interpretació per

rebut per part d’aquesta entitat, que

5 de la tarda.

bona

disposición

i

estat

convidats

per

rebre

Fem esment que darrerament s’han
impartit al local del CEP unes classes
pràctiques

d’iniciació

i

perfecccionament de la nostra dansa a
persones que ho van demanar, i
pensem que aquesta pot ser una bona
fórmula per suplir els cursets que la
manca de recursos i la poca demanda
ens impedeixen dur regularmente a
terme. Així doncs, qui hi estigui
interessat pot contactar amb nosaltres
per mirar de coordinar la millor manera
de fer-ho.
15
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Ens ha deixat en Carles Solés
Text: ANC
fotografies sobre racons de Santa

Victor Jarque entre d’altres. De fet en

Coloma, on va néixer i on se sentia

Carles Solés va ser el primer soci de

estretament lligat, tant per la seva feina,

l’entitat en coronar l’Aneto en solitari.

heretada de son pare, al mercat Sagarra

Fins fa uns anys organitzava amb en

–la «tocineria» d’en Carlos–, com perquè

Quim Badosa les sortides amb autocar

va ser a Santa Coloma on va conèixer la

per anar a esquiar.

seva esposa, la Maria Gargallo, i hi va
tenir dues filles, l’Aurora i la Rut.

Tot i que últimament estava delicat de
salut, de manera callada va voler

l passat 1 d’abril va morir en

E

Carles Solés i Costa, als 74
anys d’edat. Molts el recordem

en els últims anys al despatx de
secretaria conversant o en tasques com
ensobrant cartes o ajudant en el
muntatge d’alguna exposició. Però en
els últims anys ha destacat per ser «el
fotògraf del Centre». El podíem trobar a
gairebé tots els actes que tinguessin
relació amb el CEP fent fotografies que
després podíem veure en aquest butlletí
o que facilitava a qui li demanés. L’afició
a la fotografia li venia de lluny, ja que de
jove va participar en la secció de
fotografia del CEP amb el grup La
Cubeta, on tenien un laboratori per
revelar les fotos i on també organitzaven
concursos de prestigi. Actualment era
un dels impulsors del concurs fotogràfic
Pere Alsina, i cal destacar que l’any
2010 la sala d’actes del CEP va acollir
una

16

exposició

d’en

Carles

amb

En Carles Solés era soci del Centre des

continuar venint al local del CEP, on s’hi

de ben jove, quan als anys 50 va formar

trobava com a casa. Ens deixa un home

el grup de muntanya amb en Rafel

bo que ha deixat petjada al Centre i pel

Gargallo, en Rafel Garcia, l’Herrando i en

que li mostrem el nostre agraïment.

f

lora i fauna

Ratafia de cireres d’arbós
Text: Pepi

es ratafies o aiguardents amb fruits
macerats són corrents a molts
països. Se’n poden fer de tota
classe de fruites, però hi excel·leixen les
petites i vermelles, com ara cireres,
gerdons, mirtils, aranyons… També es
pot fer amb cireretes d’arboç, un arbust
típicament mediterrani. El cirerer d’arboç
és anomenat també arbocer (noms
també occitans i francesos), llipoter,
alboix i cirerer de llop.

L

Ingredients:
1 litre d’aiguardent
200 gr. de sucre, ½ kg de cireres d’arboç
madures, canyella, claus.
Elaboració:
Escolliu unes cireres ben senceres.
Esbandiu-les i deixeu-les eixugar.
Aixafeu-les una mica o feu-hi algun tall.
Poseu-les en una ampolla de boca
ampla, tireu-hi l’aiguardent i la resta
d’ingredients i deixeu-ho a la serena
durant 50 dies. Després d’aquest temps,
passeu la mescla per un drap o filtre.
Dissoleu el sucre en una tassa d’aigua i
afegiu-lo a l’alcohol. Poseu-ho en
ampolles i guardeu-les. Us ho podeu
començar a beure al cap de dos mesos.

Melmelada de cireres
Text: Pepi
Ingredients:

Quant ha passat aquest temps ho
posem en una cassola i afegim l’aigua.

1 kg de cireres d’arboç

Ho escalfem a una temperatura de 50º i

75 ml. de suc de llimona

ho anem removent amb una cullera de

500 gr. de sucre

fusta, fins que veiem que s’estova i es

200 ml. d’aigua mineral

pugui passar pel tamís.
Una vegada obtinguda la polpa després
de passat pel tamís, la posem novament

Elaboració:
Primer netejarem les cireres d’arboç. A
continuació,

en

un

bol

de

vidre,

barregem les cireres amb 125 gr. de
sucre i el suc de llimona. Ho deixem
macerar 8 hores tapant-ho amb paper
film i ho posem a la nevera.

a la cassola amb la resta de sucre i ho
portem a ebullició durant 4 minuts
aproximadament, fins que estigui a la
textura desitjada.
El tamís caldrà que sigui molt fi, ja que el
gra de la fruita és desagradable de
trobar a la melmelada.
17
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Sèrie de medalles «Barcelona a través del temps»
«Puig Castellar», de Santa Coloma de Gramenet
Aquestes

medalles

de

la

col·lecció

«Barcelona a través dels temps» van ser, en
aquell moment, realitzades com a peces de
joieria –or i plata per a inversió–, i una reduïda
tirada en bronze, que suposem que eren per
a mostres i que són les que realment
interessen als col·leccionistes, numismàtics i
medallistes.
La numismàtica i la medallística, un cop més,
han recordat uns esdeveniments històrics
que, no per llunyans, ens recorden els
nostres ancestres i les seves obres.
ins de la sèrie «Barcelona a través

tot és possible.

dels temps» es reprodueixen, a les

La descripció dels motius de la medalla són:

D

medalles, vuit èpoques de la

història de la ciutat comtal, que abasten des

Anvers:
Llegendes: «Laiesken i barkeno / nuclis de /

de la pre-fundació com a urbs fins a la
població / de tipus ibèric»
modernitat del segle XX.
Monedes: de tipologia ibera segles II / I a.C.
Inicia la sèrie una medalla amb la singular
Imiten encunyacions no gaire reeixides d’un
representació del «món ibèric», amb dues
monedes a l’anvers i les restes del Puig
Castellar al revers. Amb això es vol
homenatjar els pre-barcelonins, si bé les
restes del poblat ibèric són a Santa Coloma
de

Gramenet,

els

laietans

no

«As de Baitolo» –Badalona– i un «Semis
d’Iluro» –Mataró–.
Totes dues encunyacions de tribus laietanes,
anteriorment a la fundació del que, amb el
temps, va ser la ciutat de Barcelona.

tenien

polítiques municipalistes que segreguessin

Revers:

els territori. La tribu –poblat– dominava tot el

Llegendes: «Muralla del poblat ibèric del Puig

que

Castellar». (Restes de la muralla interior del

abastava

la

visió

i

els

ramats

necessitaven, defensant-ho amb les armes si

poblat)

calia. Tot i que evitaven les lluites, no per això
es deixaven sotmetre fàcilment.
Aquesta medalla, que ens recorda els
primitius pobladors de l’actual ciutat de
Santa Coloma de Gramenet a través de les
restes del seu poblat el nom del qual ignorem

Edició: Distribuidora Internacional
Acuñaciones, S.L. Barcelona. 1971

Mòduls i metalls: 65 m/m, 55 m/m, 45 m/m,
32 m/m, 28 m/m, Æ.
Or, plata i bronze només de 65 m/m, Æ.

i que anomenem «Puig Castellar», és l’única
que coneixem, però no descartem que en
puguin haver d’altres, perquè en medallística
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Relleus: Polit mat.
Fons: Polit mirall.

Jordi Campderrós i Recasens
Numismàtic i medallista
(Arxiu i col·lecció de l’autor)
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La Licoreria
Text: Joan López

la dècada dels anys 40 del segle passat, amb el nom

Galobardes, s’hi venia vi i carbó. Aquests dos articles eren la

de Licorería Avenida el reclam sobre la porta i

temptació i potser el remordiment del venedor, que tant l’un

l’aparador

com l’altre amb contenció admetien aigua.

A

de

l’establiment

en

castellà,

com

corresponia en aquell temps, va ser col·loquialment acceptat

Cal Moreno, preveient que el poble creixia tant de pressa, es

com «la licoreria», un mot gens estrany però que no existeix en

van fer una casa i un gran magatzem amb grans tines de vi per

català.

servir a l’engròs a les petites botigues que van aparèixer per

La botiga era situada als baixos de la casa dels Nins, prop de

tots els barris i infinitat de bars on encara el vi era la beguda

la plaça Manelic, actualment Avinguda de la Generalitat, on s’hi

més popular i econòmica que es bevia en gots al taulell a

venia tota classe de licors i vins a granel i també envasats,

qualsevol hora, o de bon matí la «barreja», composta d’anís sec

refrescs, cerveses, xampany –no ho

i moscatell, per agafar forces i al

rectifiqueu pel gens escaient cava–

hivern per combatre el fred.

també gasoses i tota mena de

Cap als anys 50 al negoci del vi

begudes i barres de gel, que es

li

venien a quarts per refredar les

competència. Van venir molts

neveres.

repartidors forans que passaven

Normalment a les cases, en els

per les cases venent garrafes de

àpats, es bevia vi amb porró, que a

vi de 4 litres i passaven cada

l’estiu es refredava dins d’una

setmana

galleda amb aigua fresca d’alguna

recorregut,

font del carrer per llunyana que fos,

licoreria» no li afectà. En principi

que sempre era més freda que la de

va fer el mateix, repartir vi a

casa. El vi es comprava a granel

domicili més a fora que a Santa

directe de la bóta en reconegudes

Coloma,

cases de pagès que alternaven el

incrementant

cultiu de viandes amb el conreu de

conyacs, anisats i licors dolços

la vinya com ara can Zam, can

de tots els gustos de fabricació

Nagues, can Mau, can Ticons, can

pròpia amb destil·leria de licors,

Martí o can Gordi, que venien vi de

l’única que se sàpiga que hi ha

la

es

hagut mai a Santa Coloma. Va

buidaven les bótes, esperant la

tenir quatre o cinc sucursals, el

collita de l’any vinent.

que ara en dirien franquícies.

pròpia

vinya,

fins

que

Hi havia acreditats establiments

va

sortir

una

fent

i

el

fet

que

forta

mateix
a

sobretot
la

«la

anar

venda

de

L’èxit de «la licoreria» va ser la

dedicats exclusivament a la venda de vi que es proveïen de

venda a granel de conyac, anís, rom crema de cacau, de cafè,

cellers cooperatius pricipalment del Penedès o la Terra Alta,

menta i altres licors també de la mateixa fàbrica, envasats, i tot

com ara en Rafalet del Vi, al carrer Major, que quan acabava el

això es va acabar per les lleis. Tota la fabricació, la

de la seva vinya en portava de fora, i en Manel del Vi, al carrer

comptabilitat, els tributs i la sanitat eren severament controlats,

Vistalegre, que no tenia vinya, i altres com la família de cal

i als inspectors els feia mandra venir a Santa Coloma i van

Moreno a la Rambla de Sant Sebastià, que combinaven la

recomanar deixar de vendre granel i més tard es va prohibir (per

venda de vi i gra, i una mica més amunt els Ribó, el mateix: gra

cert, no sé si la paraula granel també està prohibida). Tot plegat

i vi, i al carrer Major, en una botiga fosca i negra, can

la mort de la destil·leria i «la licoreria».
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El Forn d’en

Xavi

Avda. Catalunya, 1

El Forn de la

Marta

Avda. Pallaresa, 136
Tornem als nostres origens amb pans
artesans i . . .
. . . les nostres coques de Sant Joan
Santa Coloma de Gramenet
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Comiat
Text: Jaume P. Sayrach

n aquests moments no sabria
dir quan vaig començar a
escriure en l’espai del nostre
butlletí batejat amb el nom de
Mirador. Almenys fa 16 anys, ja que
acabo de trobar entre els meus
papers un Mirador aparegut en el
Puigcastellar del darrer trimestre de
1997. Transcorreguts tants anys,
m’ha semblat que seria bo donar
pas a una ploma nova, i com que la

E

bona amiga Agustina Rico accepta
substituir-me, no dubto gens a
cedir-li la secció i posar punt final a
la meva col·laboració. Aprofito
aquestes línies per donar-li la
benvinguda i, alhora, per acomiadarme dels qui heu seguit el Mirador tot
aquest temps: content d’haver
compartit tantes ullades sobre el
nostre món, tan divers i tan
apassionant.

M’estreno al mirador
Text: Agustina Rico

mb alegria, i amb el pes de

A

la responsabilitat, inicio les
meves

col·laboracions

regulars a la revista del CEP. En
primer lloc, agraeixo la confiança i
l’afecte del Centre en oferir-me
aquest Mirador, i rebo el traspàs que
me’n fa en Jaume com un llegat, del
qual espero estar a l’alçada. És una
secció que sempre ha despertat un
gran interès entre els lectors del
Butlletí, i confio a saber mantenir el
to vital i la diversitat temàtica que
han estat unes constants de la
secció. Afegeixo un petit espai al
final de la pàgina que anomenaré
Observatori,

que

recollirà

impressions d’una forma encara més
breu, de vegades expressades com
a preguntes. M’instal·lo, amb el
vostre permís, en aquest Mirador.
21
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Text: Agustina Rico

irador

Nomenclàtor colomenc.
On queden els savis
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Observatori

Una escola nova es diu Santa

d’estrelles– i dels passejos de la

Imprescindible idiomes, també a

Coloma. Escola Santa Coloma, de

fama, al llarg de la Rambla del

feines precàries. Però continua

Santa Coloma. No hi havia més

Poblenou, per recordar els fills

noms? «Batejar» un carrer o un

destacats

equipament ciutadà, no diré que

l’equivalent seria el Parc d’Europa:

sigui fàcil. Qui és més mereixedor

unes rajoles, unes estrelles, un

de quedar per a la posteritat? I

record humil que honorés els

aquí és on perden la batalla tot

nostres «savis de la tribu».

sovint

–tret

Queda lluny el temps en què

d’alguns mestres històrics i de

Alfredo Landa i José Luis López

Josep Sol–, aquells qui han deixat

Vázquez feien la caricatura de

la seva petjada, l’obra de tota una

l’emigrant a la desenvolupada

vida,

limitat.

Europa dels 60 i 70. Però la

política («ha fracassat el model

Guanyen la partida els noms de

història es repeteix. Se’n van a

Espriu dels ponts del diàleg»). Hi

prestigi més ampli o els de figures

cabassos:

ha molt Espriu més enllà de La pell

que,

mereixen

Anglaterra, a Holanda, a Qatar… i

reconeixement, el fet és que vénen

fins a la llunyana Austràlia van a

imposats per criteris polítics i

provar

acaben repetint-se en diferents

universitaris. Són una nova remesa

Se’n tornen famílies immigrants als

poblacions i en equipaments de

de mà d’obra barata, qualificada,

països d’origen. Els que conec són

tota mena. Fa uns anys va passar

educada i dòcil. Se’n van en el

gent d’ofici, amb feina allà. Els que

amb Ernest Lluch, i ara, més

moment de formar parella, de tenir

limitadament,

doctor

fills, de fer projectes de vida.

Broggi. Mentrestant, ni una trista

Novament, el treball regeix la vida,

placa recorda el lloc del naixement

com va regir les dels seus avis,

del doctor Puigvert, que va venir al

més que no pas les dels seus

Dia d’Andalusia. Han sortit per la

món a la plaça Sagarra, segons

pares.

tele les celebracions a Catalunya.

m’explica l’Albert Noguera. I això

acadèmies no donen l’abast amb

que es tracta d’una figura eminent.

la demanda d’alemany. També el

I d’aquells de nivell més local, qui

francès puja. Mentrestant, hi ha

se’n recordarà? El tristament

qui torna. No sempre es guanya

desaparegut periodista Huertas

prou, ni sempre és tot tan guai, ni

Cabré,

Clavería proposava un memorial, a

els viatges són barats… i és dur

andalusos)

l’estil del de Lady Di –un camí

ser un estranger.

contra aquest model.

els

en

savis

un

si

locals

territori

bé

amb

el

del

a

sort

Escoles

barri.

en català en algunes companyies
importants.

Centenari Espriu. Poeta símbol de

Alemanya,

els

sent difícil que l’usuari sigui atès

Aquí,

a

la Catalunya resistent. Seriós
aspirant al Premi Nobel. Ara força
oblidat, citat només en clau

de brau.

nostres

d’idiomes

i

estan pitjor, legió de dones soles
amb fills, ni s’ho plantegen.

Perpetuació

del

clixé

de

l’immigrant? A la presentació de
l’ANC a la biblioteca Salvador
Cabrera
carregà

(Els

altres

durament

a

genda

Agenda

abril
Diumenge 14 – Recital poètic en
homenatge a Salvador Espriu, RossellóPòrcel i Vicent Andrés Estellés. Pati de can
Roig i Torres
Dimecres 17 – Presentació del llibre Mons i
somnis, de Núria Valls. CEP, 20.00 h
Diumenge 21 – Sortida a Mollerussa. Visita
a la Casa Canal i Nou Salts.
Diumenge 28 – Marxa de Regularitat a
Rellinars.

maig
Diumenge 5 – Sortida a l’Aplec de
Tarragona.
Divendres 10 – Inauguració exposició de
bonsais. CEP, 20.00 h

Imatge de l’any 52 al Pirineu. En Rafel Gargallo i en Carles
Solés, dels primers grups de muntanya del CEP, amb uns
excursionistes amb qui van compartir camí.

Dissabte 11 i diumenge 12 – Senderisme.
Montsant – Margalef.
Diumenge 19 – Visita a Lleida. La Seu Vella
i altres indrets. Festa de moros i cristians.
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Dimarts 28 de maig - a les 20.30,
projecció pel·lícula Joan Yuste Alta ruta
per l'Atlas

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES
quart trimestre 2012

Màxima

Mínima

Dimecres 22 – Inauguració exposició
aquarel·les. CEP, 19.00 h.

Mitjanes

Gener

21º dia 31

1º dia 3

Febrer

10º dies 28

0º dia 12

Març

23º dia 28

1º dia 14

màximes 12,9º
mínimes 3,8º

màximes 13,8º
mínimes 3,6º

màximes 16,9º
mínimes 7º

º
º
º

juny
Diumenge 16 – Senderisme. Camí de
Ronda – L’Hospitalet de l’Infant

RESUM
Gener

Dies de pluja
6

Total litres
30,3 litres

Febrer

2

38,2 litres

Març

7

112,6 litres

Total dies pluja: 15
Total trimestre: 181,3 l.

Web del CEP:

www.puigcastellar.cat
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HORTA MEYA
PRODUCTES DEL CAMP
Qualitat i servei
des del 1934
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Carrer Anselm Clavé, 4
(al costat de l’Ajuntament)
Santa Coloma de Gramenet
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