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Ni deixats, ni abandonats, lluitant avançarem.

Tal com ja hem denunciat reiterades vegades, i 
ho continuarem  fent, no és admissible que el 

nostre Barri tingui el baix índex d’inversions que 
té, que després de quaranta anys encara tinguem 
carrers sense urbanitzar, que no es resolguin 
denúncies de disciplina urbanística diverses que 
en alguns casos són un perill per a les persones, que 
en temes de manteniment (voreres, pavimentació 
de carrers, neteja...) la manca d’actuacions sigui 
un veritable abandonament, i ja no parlem de 
neteja viària, contenidors i mobles abandonats, 
on és un veritable desastre, i no; s’hi val l’excusa 
que la ciutadania és incívica: és veritat que hi ha 
persones que són incapaces de fer les coses bé, 
però això no justifica la deixadesa del servei, un 
règim sancionador inexistent, i uns responsables 
polítics que han fet de la indiferència i la manca 
de responsabilitat una manera de fer. I l’espai del 
gas abandonat i deixat on els veïns no veurem la 
plaça que s’ha de fer. L’espai socioesportiu que ja 
té pressupost, l’obra licitada i porta més de vuit 
mesos sense saber-ne res, però, segons sembla, 
aquest setembre s’executarà d’una vegada. I ja 
no parlem dels espais i naus abandonades, on 
no es planteja cap solució i només són espais de 
merda, males herbes, rates i algunes persones que 
intenten viure en uns espais d’alt risc, sense cap 
servei.

I ja no parlem d’equipaments, on tot és una 
veritable incògnita, el món perdut. I hem arribat 
a la conclusió que ja ni val la pena fer reunions 
amb els regidors de torn, cap reunió ha servit per 

a res, el nivell d’indiferència i d’incapacitat per a 
afrontar els problemes, inclús els més bàsics, és 
més que evident, i no cal perdre ni un minut.

Per tant, hem arribat a la conclusió davant 
de tota aquesta situació, primer de denunciar-
ho públicament als mitjans de comunicació, 
d’anar-ho dient als veïns i veïnes, i per a prendre 
decisions més contundents, a més de recordar que 
d’aquí quatre dies hi haurà eleccions municipals i 
llavors vindran corrent a vendre motos i demanar 
el vot, llavors ho tindrem en compte i els passarem 
factura per l’oblit, la indiferència i la deixadesa.

I començarem a treballar una de les accions 
que ens han proposat: davant de l’abandonament 
i la indiferència, respondrem amb accions que els 
puguin fer mal de veritat, això sí, d’una forma que 
garanteixi el seu èxit i no de forma irresponsable. 
Demanar als veïns i veïnes que deixin de pagar 
els impostos a l’Ajuntament, d’una forma 
organitzada i garantida. No es tracta de fer una 
crida a no pagar, pagarem el que toca a cadascú, 
però ho posarem en un fons limitat a aquesta 
acció i quan l’Ajuntament d’una vegada faci les 
actuacions mínimes que correspon, llavors farem 
els pagaments corresponents. Ara ja ho estem 
treballant amb els serveis jurídics i convocarem 
als veïns i veïnes, per a comentar la proposta, la 
seguretat jurídica i garantir els procediments. La 
ciutadania té una força important, i ha de saber 
amb quines eines pot ser més forta i contundent, 
sobretot, quan es mereix ser  respectada i tractada 
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EL NOSTRE BARRI EN TEMPS PASSATS
La Carretera de Montcada el 
1936 (3).

En els dos darrers Bocamolls vam veure el 
veïnat que vivia a la banda sud, és a dir la dels 

números parells, de la Carretera de Montcada 
el 1936, any que com ja és sabut va esclatar la 
Guerra Civil. L’últim Bocamoll vam acabar-
lo amb el número 146. Seguirem doncs ara pel 
número 148, que aixopluga encara avui el bar La 
Penya,  que llavors es denominava Bar Imperi. 
En el Bocamoll número 37 del desembre del 2001 
podeu trobar l’historial que vaig publicar d’aquest 
bar. Recordarem que l’habitava el matrimoni 
Antoni Juste Royes, fragatí, com sol ser l’origen 
de les persones que porten el cognom Royes, 
que treballava de matador al proper escorxador 
on actualment hi ha l’estació d’autobusos, i la 
seva esposa Assumpció Adell i Casas, oriünda de 
Fornols, un poblet de la comarca del Matarranya 
que era la que gestionava el bar. A la casa hi 
vivien també una filla, Carme Juste i Adell, 
teixidora de cal Costa i Blasi, el seu marit Nicolau 
Salas i Linares, natural de Villores, un poblet de 
la comarca dels Ports, al País Valencià, i els seus 
fills Josep i Antoni Salas Juste. Nicolau treballava 
a la Propagadora de Gas, a tocar de la casa-bar. El 
col•laborador habitual del Bocamoll, Josep Sales, 
prové d’aquesta família.

En el 150 hi vivien Leopold Lòpez, nuador de la 
filatura d’estam de la propera Terrassa Industrial, 
la seva esposa Montserrat Cardús, rodetera de 
Cal Fontanals, i tres fills.

En el 152 hi trobem una família originària de 
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) que 
feia 39 anys que havia emigrat a Terrassa: Maria 

Esvert, vídua Civit, els seus fills Carme, soltera,  
que feia de planxadora, Trinitat, viuda Prat, que 
treballava als acabats de cal Freixa, i Àngel, solter, 
teixidor de cal Marcet, i una filla de la Trinitat, 
l’Àngela, que treballava també de planxadora.

En el 156 hi trobem Jaume Sanahuja i Farré, 
pagès de 54 anys que des dels 6 anys vivia a 
Terrassa, la seva esposa Emília i els seus fills, que 
havien deixat l’ofici de pagès per treballar a la 
indústria. Emília treballava a la filatura de Jover 
i Cia. en el Vapor Gran i, dels  fills, la Margarida 
treballava de filadora a la SAPHIL (popularment 
anomenada l’Anònima), el Francesc a la impremta 
Gràfiques Minerva, que havia estat del Salvador 
Utset i de la seva vídua. L’altra filla, l’Àngela, de 
nou anys, anava encara a l’escola.

En el 158 hi vivien una vídua, Rosa Sala, 
vacarissana, i el seu fill Josep Simon Sala, mestre 
nacional. 

En el 160 hi havia el forn de pa que regentava 
Josep Vers Paloma. La seva esposa era Montserrat 
Monfort, amb qui tenia cinc filles en edat escolar. 
Pere Vers, un germà de 23 anys, repartia el pa per 
al Josep.

En el 164 hi vivien Frederic Duran, filador 
d’estam de cal Peret Font,  la seva muller Florentina 
Massip, que treballava d’enganxadora de fils a la 
mateixa indústria, un fill, Jaume, que treballava 
a cal Francino, dues noies en edat escolar i una 
cunyada, Rafela Massip, cosidora d’errades de cal 
Sala i Badrines.

En el 166 hi trobem un matrimoni gran, Jaume 
Palomares i Teresa Calatayud d’Enguera (País 
Valencià) i la seva filla, Teresa, de 21 anys, que 

amb igualtat i transparència, no sent castigada i 
oblidada.

Això ha de canviar d’una vegada i només us 
demanem que estigueu atents i preparats, ja que 

això ho hem d’afrontar tots i totes junts i amb la 
força que tenim.  Lluitem i avancem.

Salut i fraternitat
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NAIXEMENTS I DEFUNCIONS
Veïns i socis que ens han deixat 
definitivament:

•	 Sr. Josep Prades, del carrer Sitges, veí i soci, 
ens va deixar el mes de juny, un record per 
a ell i el nostre condol i suport  per a tots els 
seus familiars.

•	 Recordeu	 que,	 si	 teniu	 algun	 naixement	 o		
algun	 familiar	 finat,	 ens	 ho	 podeu	 dir	 i	 ho	
publicarem	 per	 a	 coneixement	 del	 conjunt	
dels	veïns	del	barri.	Ho	gaudirem	en	el	cas	de	
naixements	 i	 donarem	 suport	 als	 familiars	
en	 cas	 de	 defunció,	 entre	 tots,	 de	 forma	
col·lectiva.

camp que pagaven un impost municipal. El 
Ramon era germà del propietari del taller de pedra 
artificial i granit del carrer Salmeron, Antoni 
Panadès. Els Panadés Estruch eren oncles de la 
cantant d’òpera Magdalena Arrufat i Panadès. 
Amb Ramon Panadès vivien la seva esposa Maria 
Rossell Pons, de Sant Esteve de Sesrovires (Baix 
Llobregat), i els seus fills, Tomàs, Adela i Francesc. 
Dos fills més, l’Antoni i la Rosa, van morir el 
1908, a l’edat de vint mesos, i el 1910, de set 
mesos, respectivament. En aquells temps la mort 
d’infants a aquestes edats era desgraciadament 
força habitual. (Continuarà).

L’amic i veí del carrer Azcàrate Joan Camps ens 
rectifica del Bocamoll anterior que Magdalena 
Biarnés i Florensa no era germana de la fotògrafa 
Joana Biarnés i Florensa, sinó cosina germana. 
La confusió és deguda que dos germans Biarnés 
es van casar amb dues germanes Florensa de 
manera que els fills de tots dos, tenen els mateixos 
cognoms.

   RAFEL COMES 

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visiteu	  el	  nostre	  web	  

www.barriseglexx.org	  

cosia errades a cal Pau Farnés.

En el pis del mateix número 166 hi vivia 
Ramon Panadès i Estruch, funcionari municipal 
que treballava de burot. Com les persones grans 
recordaran, el burot era la persona que, situada 

en una garita a les carreters d’accés a la ciutat, 
controlava i cobrava l’entrada de productes del 
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L’ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS INFORMA...

ASPECTES CÍVICS

Les imatges ho diuen tot, no calen 
comentaris: Pintades, deixalles 

abandonades, donar menjar als coloms i 
gats, arbres trencats, tubs de reg arrencats, 
mobiliari trencat i mal utilitzat, merdes de 
gos sense recollir, zones verdes de places 
destrossades… i així una llista inacabable. 
Alguns haurien de fer una reflexió del seu 
comportament al respecte…!

BREUS

ATENCIÓ VEÏNS I VEÏNES: Properament 
l’Ajuntament posarà en marxa la PROVA PILOT 
al nostre Barri d’un nou model de gestió de la 

recollida de mobles, amb l’objectiu de millorar el 
model i el sistema. Aquesta actuació serà d’uns sis 
mesos, es valorarà i llavors servirà per a aplicar-la 
a tota la ciutat.

Per tant, properament rebreu informació sobre 
com funcionarà i els seus objectius: acabar d’una 
vegada amb aquest problema de veure mobles 
escampats de forma permanent per tot arreu. 
Això necessita la col•laboració de la ciutadania, la 
millora del servei municipal, el control i vigilància, 
i fortes sancions als infractors incomplidors. A 
més d’informació clara i concreta.

ESPEREM DONCS LA MÀXIMA 
COL•LABORACIÓ DELS VEÏNS I VEÏNES, 
TOT ESPERANT QUE LA COSA FUNCIONI. 
I EXIGIM A L’AJUNTAMENT EL MÀXIM 
COMPROMÍS I EFICÀCIA.

Taula de l’Aigua:  Ja s’ha aprovat definitivament 
l’Empresa Municipal de l’Aigua de Terrassa. El 
Consell d’Administració i l’Observatori Ciutadà 
de l’Aigua. Ara cal que el desembre de veritat es 
posi en funcionament. Quant al model aprovat 
d’Observatori Ciutadà tenim molts dubtes si és el 
model de participació real i el que es desitjava, 
o, senzillament, allò que ha volgut endossar 
l’Ajuntament amb el seu model participatiu, com 
a mer òrgan consultiu, incapacitat per a prendre 
cap decisió. Per tant, aquest format ens genera 
molts dubtes i malfiances i estarem molt pendents 
i vigilants, ja que és un òrgan fonamental per 
al control i seguiment de la nova empresa. 
Veurem…?

Hort urbà projecte Segle XX:  S’ha renovat 
el conveni entre l’Ajuntament, la propietat i 
l’Associació de Veïns per a donar continuïtat 
al projecte pel bon resultat i complir amb els 
objectius.

Comissió Impuls per a fer seguiment del 
Reglament de Participació Ciutadana: La nostra 
Associació participa com a membre d’aquesta 
Comissió. Ja veurem el seu resultat, ja que el 
Reglament ja va partir de greus dèficits expressats 
i denunciats per la nostra entitat; un exemple és la 
incapacitat per a decidir res. Bé, veurem com va 
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i com acaba.

Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva. 
Taula de residus:. Un Pacte inútil que no ha 
servit per a res i, el que és pitjor, el problema 
segueix igual i només esperem salvar la situació 
desenvolupant un sol sistema que ha estat un 
fracàs, la recollida lateral que molts municipis ja 
estan aplicant però que no garanteix res en neteja, 
ni en recollida selectiva. Amb aquest sistema 
la gran majoria de municipìs no avança en les 
dades i millora de la recollida selectiva, cal anar 
a sistemes combinats i a activar altres mesures 
com la inspecció, la sanció i la sensibilització, així 
com sistemes porta a porta, a més d’entrar a fons 
a resoldre els greus problemes estructurals del 
servei, cosa que no es vol fer.

Projecte espai socioesportiu:  Per fi d’una 
vegada començarà a partir d’aquest mes de 
setembre, després d’un any de retard.

Inici de les obres, el 15 de setembre

Durada prevista, tres mesos, fins al 15 de 
desembre. L’espai romandrà tancat durant aquest 
període i no s’hi podrà accedir.

Carrers sense urbanitzar:  Seguim sense que 
es faci cap projecte, una vergonya i uns veritables 
ineptes i impresentables.

Canyes i arbres ocupant la via pública: S’ha 
denunciat el fet que arbres i canyes ocupin la 
vorera generant problemes als vianants. Al carrer 
Pare Font i carrer Gasòmetre.

Denúncies d’espais abandonats oberts: S’han 
fet diferents denúncies a l’Ajuntament sobre 
diferents naus industrials abandonades d’alt risc 
on els accessos estan oberts, fet que comporta 
un risc per a persones que hi accedeixen. Ja hem 
indicat a l’Ajuntament que si hi ha algun accident 
els denunciarem al Jutjat. I hem exigit el seu 
tancament per a evitar accedir-hi.

 Terrenys bruts, amb rates: S’ha denunciat de 
nou uns terrenys del carrer Sant Sebastià pel seu 
estat d’abandonament i la necessitat de netejar-
los, desratitzar i mantenir-los en condicions com 
diu l’ordenança. 

Reunió amb la Policia Municipal i els seus 
responsables polítics: Aquesta reunió es va 
celebrar a principis de juliol, se’ls van plantejar 
diferents aspectes com: Robatoris d’habitatges 
al carrer Vallparadís i Grups Santa Margarida, 
controls de velocitat, control d’alguna zona 
amb tràfic de drogues, control d’edificis per 
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a enderrocar, situació d’edificis del carrer 
Gasòmetre entre Guillem de Muntanyans i Joan 
Monpeó, control d’activitats il•legals (Lepant), 
espai Sala i Badrinas, zones de perill, temes cívics 
a la Placeta Grups Santa Margarida i espai entre 
Casals, i l’incivisme dels propietaris de gossos.

També es va acordar fer una sessió informativa 
sobre com prevenir els robatoris i les estafes, 
sobretot per a gent gran.

Asfaltat de carrers: Ara els venen les presses, 
diuen que l’any que ve asfaltaran els carrers Torres 
i Bages, Baldrich i Valls. Per tant, Sant Sebastià, 
Joan Monpeo, Avinyó i d’altres queden fora. I el 
pitjor és que segurament ni els indicats, ja que 
depenen de l’aprovació d’un pressupost 2019 que 
no està garantida; per tant, tot pot ser un miratge. 
Una vergonya ja que aquests carrers ja s’haurien 
d’haver contemplat en el pressupost de 2018.

Sots: Els sots a molts carrers continuaran i, vist 
com va l’Ajuntament, va per llarg, ja que ni es fan 
els manteniments mínims.

Projecte de descontaminació de l’espai del 
Gas: S’ha tornat a denunciar l’Ajuntament i la 
Generalitat per la manca de voluntat per afrontar 
i solucionar d’una vegada aquesta lamentable 
situació. Un espai abandonat, ple de matolls, que no 
s’hi fa res, ni s’informa de res, poca transparència i 
vergonyosa actitud. S’ha de descontaminar d’una 

vegada i s’ha de desenvolupar el projecte d’una 
plaça pública i la urbanització dels entorns. Res 
de Res, uns veritables incompetents.

Voreres i cotrol de velocitat: S’han denunciat 
de nou diferents voreres en mal estat amb sots 
que són un perill per als vianants, on cal actuar 
amb la màxima celeritat. Així com el control de 
velocitat en diferents carrers. Això ha comportat 
canvis de preferència al carrer Vallparadís amb 
Escudè i Navas de Tolosa. Ara, veurem si es resol 
el tema de l’ampliació de les voreres en diferents 
punts.

 

Alimentadores d’animals:  S’ha denunciat a 
l’Ajuntament les persones que llencen pa sec per 
als coloms, així com les que alimenten els gats en 
diferents zones. Aquestes persones haurien de 
saber que està prohibit fer-ho, a més de generar 
un problema higiènic i de brutícia, així com la 
proliferació de coloms en algunes zones amb risc 
per a la salut.

Zones verdes i places: Aquests espais tenen 
diferents problemes: d’incivisme amb el mobiliari 
urbà, de llençar residus i envasos, de gossos 
que hi fan les seves necessitats, caques sense 
recollir, destrossa dels sistema de reg. Per tant, 
s’ha demanat a més de més control i vigilància, 
canviar la gespa per plantació d’arbustos de més 
consistència.

Habitatges abandonats del carrer Gasòmetre: 
S’ha denunciat de nou la situació en aquests 
habitatges per a enderrocar on hi ha tota una 
situació incomprensible per part de l’Ajuntament. 
Són espais sense llum, ni aigua, on es connecten 
de forma il•legal a les xarxes, i la propietat hi 
especula cobrant lloguers en un espai indecent i 
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que no compleix la normativa. L’Ajuntament ho 
sap, però pel que veiem no fa res i ho permet de 
forma irresponsable i incomprensible. Els veïns 
estan tips i farts d’aquesta situació.

Plaga d’escarabats:  Els veïns dels Grups Santa 
Margarida ens van fer arribar les queixes per  
una plaga d’escarabats. Hem fet la corresponent 
denúncia i esperem que l’Ajuntament actuï al 
respecte.

Contenidors desplaçats: S’ha demanat que 
es fixin els contenidors del carrer Guillem de 
Muntanyans entre Torres i Bages i Mestre Trias, 
per a evitar que els cotxes els moguin.

Contenidors bruts i amb pudor: Es va 
demanar que es netegin els contenidors sobretot 
d’orgànica, plàstic i resta ja que la pudor amb la 
calor és insuportable. La deficiència del servei en 
aquest sentit és més que evident.

Passadissos de vianants i pas elevat: S’ha 
recordat la necessitat de resoldre d’una vegada 
el pas elevat de Gasòmetre amb Guillem de 
Muntanyans, amb l’objectiu de reduir la velocitat 
dels vehicles en aquest tram.

Quant a la proposta de passos de vianant, 
demanem que es facin amb tots els elements que 
garanteixin la seguretat dels vianants.

2n Parlament Ciutadà:   El 21 d’abril es 
va celebrar el 2n Parlament Ciutadà amb la 
participació d’entitats, col•lectius i ciutadania en 
general. Els temes tractats en aquest Parlament 
van ser els Drets i la participació i la millora de 
la democràcia. En aquest sentit es van aprovar 
diferents mocions i resolucions referides a la 
millora de la participació ciutadana, la qualitat 
democràtica i com aconseguir diferents drets 
fonamentals: habitatge, treball, salut i sanitat, 
educació…  Les resolucions i mocions aprovades 
es van fer arribar als partits municipals, al govern 
i van ser llegides al Ple Municipal.

Acord i queixes: En el Ple del mes de juliol 
vàrem presentar en l’apartat de Veu de les entitats 
en els plens municipals una queixa-acord sobre 

la situació lamentable del Barri i la poca voluntat 
per a resoldre i afrontar els problemes per part 
de l’equip de govern. La Junta va acordar activar 
tots els mecanismes de denúncia pública per a fer 
front a aquesta situació.

També va quedar demostrat que l’apartat de 
Veu en els Plens és del tot inútil: només permet 
llegir  un document i, si vol, et contesta algun 
regidor i si et contesta és per no dir la veritat, com 
ha passat en aquest Ple.

Pintades a les façanes de diferents habitatges 
del barri: A finals d’agost uns brètols sense 
consciència s’han dedicat a pintar creus gamades 
en una quinzena d’habitatges de diferents carrers 
del barri. Per tant, indicar que han creuat una 
línia vermella altament perillosa, i han comés un 
delicte contra la llibertat d’expressió i la propietat 
privada. Ja han estat identificats, alguns membres 
pertanyen a “Ciudadanos” i ara es decidirà que 
es farà. De moment s’han denunciat els fets. 
Demanem tranquil.litat i evitar que uns brètols 
inconscients trenquin la bona relació i convivència 

veïnal que durant molts anys la nostra entitat ha 
intentat forjar, ja que és el més important, i tot 
les seves bretolades no aconseguiran trencar-la, 
ni cap dels seus objectius.

L’1 d’octubre farà un any: L’1 d’octubre de l’any 
passat més de quatre-cents veïns i veïnes del barri, 
es van trobar i participar en la defensa del col.legi 
electoral amb objectiu de garantir que tothom 
pogués votar lliurement el que considerés. Teniem 
i tenim el dret com a ciutadania a decidir el que es 
vulgui, no és ni era un tema d’independència, era 
el dret a execir la llibertat i decidir el que cadascú 
vulgui pel present i pel futur. La ciutadania 
sempre ha de tenir dret a decidir lliurement sobre 
tot, i cap Estat, ni Govern ho pot impedir.
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ACTIVITATS:
Revetlla de Sant Joan i Festa Major’18
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Guanyadors concurs dibuix:
Ahmed Chaoul……………..Escola Sagrat Cor
Sandra Pajuelo…  …………Escola Sagrat Cor
Ariadna Prieto…… …..Escola Sala i Badrinas
Laia González……   ………Escola Sagrat Cor
Noa Santangelo……… Escola Sala i Badrinas
Hugo Santos                          Escola Sagrat Cor

Un agraïment a tots els que han participat i a les dues escoles per la seva 
disponibilitat i col•laboració.
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TALLERS I CURSOS

A partir del mes d’octubre es faran els següents 
cursos:

Foto Digital
Anglès

Català Adults
Biodansa
Aquarel•la

Francès
Guitarra
Hip Hop

Ioga
Tai Txi
Salsa

Pintura de Roba
Gimnàstica-Pilates

Informació i inscripcions al Casal de Barri

SORTIDA DEL BOLET

Lloc: Cambrils dels Pirineus
Dia: Dijous 18 d’octubre
Hora sortida: 8 h matí davant del Casal
Hora arribada: 19  h aproximadament

Preu:  Socis 18 €   No Socis:  20 €    (Inclou el 
cost dinar i part del cost de l’autocar)

Dinar al Restaurant Ca l’Agustí

Menú:
Sopa de galets
Carn d’olla i verdura
Vedella amb bolets
Postres de la casa
Aigua, vi, copa de cava

Data límit d’inscripcions: 5 d’octubre
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Sempre m’he sentit atreta per la força de les 
imatges, i més si són d’èpoques passades. La 

fotografia té el poder de protegir-nos dels possibles 
forats de la memòria, tant com l’escriptura el té de 
cosir els estrips de la vida.  

A la foto que tinc a les mans, un vailet amb 
gorra, recolzat  en un fanal, mira encuriosit com 
uns homes despengen les campanes de la torre 
de l’església de Santa Maria. Al cap d’un temps, 
seria ell mateix qui, orgullós, també despenjaria 
campanes i les carregaria al camió per fondre-les 
per a l’exèrcit republicà. 

Guardo el retrat, vell i descolorit, dins d’una 
antiga capsa de llauna, de galetes Birba, per ser 
més exactes. Una herència dels meus pares. 

En una altra, la meva mare, al febrer del trenta-
sis, desfila rere una pancarta que diu: “Nosaltres  
som la gent d’ordre”, amb banderes republicanes 
omnipresents que voleien al vent. Se la veu 
pletòrica, riallera i decidida. Només té quinze 
anys, però ja en fa més de dos que treballa cosint 
espardenyes a la fàbrica del poble. Contemplo 
el seu somriure  alegre i franc i els seus cabells 
foscos i ondulats. Al seu costat, una filera de mans 
aguanten la mateixa pancarta. Però jo només veig 
el seu rostre que sobresurt per damunt de tot un 
reguitzell de joves. Joves  a qui mesos després els 
van arrabassar la joventut, de cop, amputada per 
la guerra i per la història implacable. 

Ahir vaig tornar a buscar la capsa. Necessitava 
contemplar de nou aquelles fesomies. Aquells 
retalls de vida; de jovent enfilat dalt les estrelles 

Retalls de vida.
volent enxampar-ne alguna per penjar-la a la 
torre d’un campanar. I la vaig trobar. Dormia en 
un prestatge a l’armari de les golfes mig oblidada 
i curulla de records. I, de nou, vaig repassar cada 
un d’aquells retrats que omplien l’antiga capsa de 
galetes. Vaig tornar a olorar la flaire del paper vell i 
de la llauna rovellada pel pas dels anys, i a observar 
la mirada bruna d’aquell soldat carregat amb una 
manta aspra i grisa, lligada amb un cordill a les 
espatlles i el cinto d’un sarró creuant-li el pit. Al 
seu voltant, hi veig un paratge de valls maragdes 
coronades pels cims de la Garrotxa, molt a prop de 
Joanetes, on dies més tard el prendrien els moros. 
Un noi de divuit anys que marxava al front, com 
tants d’altres, amb  la Lleva del Biberó per salvar 
una república que ja agonitzava. A la boca hi duia 
una punta de cigarro sense filtre i una mena de 
ganyota que pretén ser un somriure, però que no 
arriba a ser res. Massa guerra. I massa fam per 
poder regalar somriures.

Unes hores abans d’obrir  l’antiga capsa de 
galetes, el telèfon va sonar. Vaig  sortir corrent 
cap a la residència. Un avi de noranta-dos anys 
acabava de rendir-se. Aquest cop, no era davant 
de l’enemic. Era davant de la mort.

ELS RELATS DE LA DOLORS FRIGOLA

Maria Teresa Suñol
Advocada de l’Associació de Veïns del barri del Segle XX

Consultes els primers dijous de cada mes de 16 a 18 h.
Visites concertades
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L’OPINIÓ D’EN JOSEP SALES
FOTO DE FAMÍLIA DES DELS 

RACONS DE LA MEMÒRIA.

No sé si el Bocamoll el podem considerar com un 
particular «Cartes al Director». En certa manera, 
molts dels que s’adrecen a aquestes seccions el que 
fan és expressar les seves opinions. Precisament 
la capçalera del meu apartat és d’opinió. En els 
darrers anys, en un format curt i directe però 
moltes vegades de forma molt barroera, aquesta 
funció l’han pres les piulades a la xarxa. Però 
les cartes adreçades a la direcció política d’una 
publicació sempre han semblat  més cuinades 
i no tan afectades per un rampell irreflexiu. 
El paper porta una certa calma d’esperit on la 
cadència del passapàgina és molt personal però 
que es pot veure afectada per les inclemències del 
temps. Qui no recorda els esforços per a mantenir 
un diari en bones condicions de lectura en una 
terrassa de bar un dia ventós. Els mòbils d’avui en 
dia no hi entenen de corrents d’aire i alguns d’ells 
funcionarien fins i tot sota  de l’aigua. 

 En les piuladisses de twitter hi ha una 
immediatesa pugilística  que fa entomar moltes 
vegades uns clatellots memorables. Els que no 
som mestres d’aquest intercanvi de cops , per 
a ser més efectius en aquest estira i arronsa, la 
majoria de vegades refredem la resposta. Com 
que disposem d’una memòria paral·lela ja sigui 
al mòbil, a la tauleta o a l’ordinador podem 
guardar respostes que cuinarem més endavant.  
La venjança, que és un plat que se serveix fred, 
pot aflorar amb tota la seva intensitat quan es 
presenta un millor moment de rèplica. La teva 
capacitat per organitzar la teva memòria, doncs, 
és fonamental i als que comencem a no tenir-
ne tanta la informàtica ens pot solucionar el 
problema. Una altra cosa és que després recordis 
on ho has guardat, però això són figues d’un altre 
paner. El súmmum d’un arxiver seria no recordar 
on ha guardat la clau del llibre de registres. En el 
meu cas, crec que jo no recordaria  si ha existit 
mai aquesta clau més per despistat que no pas per 
geni, evidentment.

 Quan parlem de memòria dirigim el 
pensament a aquells racons de no sé on del 
nostre cervell on s‘hi va acumulant el polsim de 
les nostres vivències, que de tant tancats que són, 
no hi pot arribar amb facilitat  cap escombra per 
a netejar-los. I s’hi mantenen per sempre més, si 
una malaltia en forma d’aspiradora no els acaba 
per esborrar.  En general, un simple estímul pot 
inundar-te de records. Però de vegades fa falta 
una guspira impertinent que et fa aflorar   un 
racó en concret. Són espais on s’hi apleguen 
aspectes  tan especials de la teva vida que potser 
sorgeixen en un moment en què no et venia de 
gust fer-los presents. Si arribo a agafar el símil de 
la pols de sota el llit s’entendria que s’hi guarda 
una enciclopèdia de la meva existència.

 Les persones tenim aquests nius de 
borrissol sedimentat en la química de les 
connexions neuronals. Els pobles també els tenen 
en la química de les connexions interpersonals. 
De manera molt genèrica, disposem del raconet 
on cataloguem per llocs, per temps,  associats 
a persones o per sensacions viscudes. En els 
individus els arxius dels llocs  poden arreplegar 
paisatges que has pogut admirar. Per sensacions 
s’hi poden considerar les de la baixada per una 
muntanya russa. Per persones les que has estimat 
i les que, per què no esmentar-ho, has odiat. Per 
temps quelcom tan genèric com la  infantesa o la 
maduresa. En aquest apartat del temps podríem 
ser tan afinats per a recordar fins i tot un any, un 
mes, un dia, una hora, un minut, un segon.

 Els pobles també tenim records: Barcelona, 
el 3 de maig del 1937.

 Jo no sóc historiador. Jo sóc metge i de tant 
en tant miro en els racons de la memòria del nostre 
poble. Guardant les distàncies i sense entrar en 
els detalls dels Fets del Maig del 37 només vull fer 
palesa la confrontació que vàrem viure els partits 
i la població catalana en aquell precís instant 
davant d’una guerra contra el feixisme i d’una 
revolució a mig fer. La meva impressió particular, 
a hores d’ara, davant de l’enfrontament amb  
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l’estat és que tenim una altra revolució cuinant-se 
i tothom hi vol fotre cullerada.

 No sóc dels que pensa que els mots ho 
solucionen tot. Independència i República són 
paraules que per si soles no ens faran viure millor. 
Hem d’omplir-les de contingut i de recursos, 
d’educació i de justícia, de seguretat i de projecció. 
I hem d’intentar fer-les curulles dels millors 
continguts i dels més amplis recursos en tots 
aquest àmbits i més. Les discussions caïnianes 
i partidistes sobre si guanyar la guerra o fer la 
revolució abans de guanyar-la ens portaran a uns 
altres genèrics Fets de Maig.

 Jo sempre dic que si fas una enquesta 
a la gent del carrer sobre termes polítics com 
ara socialdemocràcia, democràcia cristiana, 
liberalisme, socialisme,... ben pocs te’ls sabrien 
definir. És ben veritat que cal explicar quin tipus 
d’organització de país volem però qui dubta de 
les possibilitats dels catalans d’organitzar-se i 
sobreviure amb èxit. Davant dels reptes futurs del 
nostre país l’objectiu de la República Catalana és 
crucial per a la nostra subsistència com a poble, 
com a manera d’entendre la nostra manera de 
viure. Ni millor ni pitjor. Ni supremacista ni 
infravalorada.

 És tan fàcil com una unitària foto de 

família. Potser sense tant accent en la paritat 
perquè el que val val, sigui dona o sigui home i 
en les seves diferents interpretacions del gènere 
en particular.  Els alts al darrera i els baixos al 
davant. El del coll de camisa maoista al costat del 
de la corbata bancària. El de la granota al costat 
del que cerca mercats. L’esportista al costat del 
panxut sedentari. El metge al costat del pacient. 
El lingüista al costat del que es menja les paraules.  
Això sí,  el polític  i el jutge als extrems del grup.

 Recordem què va passar un dia  3, o un 17,  
o l’11,  o un dia 1, un 20 o un 27. Rememorem  
tots els números que han marcat la nostra història 
recent i passada. Cerquem els nostres racons  de 
memòria acumulada i us animo a endevinar el 
dia de la proclamació de la República . No caldria 
que coincidís amb una data assenyalada. Jo aposto 
per un 21 i no us diré el perquè. I aquí ho deixo 
com en Boye o com l’Alonso-Cuevillas!

Josep Sales i Ortega.

El que un dia 17 cridarà i donarà l’esquena al 
6, plorarà pels morts, homenatjarà els herois i 
reivindicarà la llibertat dels presos polítics.

Agost del 2018

EXIGIM QUE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS 
SIGUIN ALLIBERATS. VOLEM EXERCIR EL 
NOSTRE DRET A DECIDIR EL NOSTRE PRESENT 
I FUTUR. NO ÉS UN TEMA D’INDEPENDÈNCIA, 
ÉS DE LLIBERTATS.



BOCAMOLL 98                                         17                                                    Setembre 2018 

 Aquesta Europa de vergonya no la volem, els 
         refugiats no es mereixen aquest tracte.
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CONEGUEM ELS NOSTRES VEÏNS

Peixateria Victòria
L’any 1968 la Victòria i el seu marit Ramon 
van establir-se a Terrassa provinents 
d’Osona.

De seguida van obrir una peixateria al carrer 
Lepant. La qualitat dels seus productes i el 
tracte afable i proper cap als seus clients els 
han permès perviure fins avui, exactament 
al mateix lloc on es va obrir. I és que no és 
per deixar-ho passar, perquè enguany es 
compleixen els 50 anys de l’obertura de la 
Peixateria Victòria al barri. I, tot i que la 
Victòria ja fa més de 30 anys que no està 
darrera el mostrador, el negoci continua 
endavant, regentat pel seu fill Joan i la seva 
dona Manoli, amb la mateixa manera de fer 
que la seva fundadora.

“El secret: portar sempre un 
producte de qualitat a un preu molt 
raonable, oferint un bon servei i un 
tracte molt proper”

Llegenda:Victòria (V), Joan (J),Manoli (M)

Fa 50 anys que va obrir la peixateria... 
Recorda encara el moment?

V: Recordo que estàvem molt emocionats. Hi 
havia molta gent, veïns, familiars, gent del barri. 
Amb 39 anys tenia molta il•lusió de començar 
una nova etapa. Tant el meu marit com jo estàvem 
molt contents. Sabíem que podíem tirar endavant 
i sembla que així ha estat, perquè ara ha fet 50 
anys que la vam obrir. Des d’un bon principi vam 
tenir molta gent que venia a comprar. De fet, 
encara tenim clients que venen des de llavors: 
una clienta de 102 anys i una altra de 97 són una 
mostra de la fidelitat que ens professen.

Per què una peixateria? Els ve de tradició?

V: Durant uns anys vam tenir una peixateria a 
Ripoll. Però era molt pesat per al meu marit anar 
cada dia a buscar el peix a Barcelona. Per estar 
més a prop del mercat del peix, vam decidir obrir 
una tenda a Terrassa, on jo tenia unes germanes 
que hi vivien. En poc temps vam trobar aquest 
local, que era de lloguer, amb els amos que vivien 
al pis sobre. Nosaltres vam anar a viure a un pis 
al costat de les meves germanes. Anys més tard, 
quan els amos van marxar, ens vam quedar el pis i 
des de llavors que hi seguim vivint nosaltres, amb 
el negoci ben a prop.

M: Els pares del Joan van començar a fer de 
peixaters a Ripoll, on la família del seu pare tenia 
una peixateria i la Victòria ja havia despatxat a 
diverses botigues i parades de peix. L’any 1986, 
arran la mort del seu pare als 59 anys, el Joan va 
haver de posar-se al front de la botiga, al costat 
de la Victòria. Poc després, quan ella es va haver 
de jubilar, vaig deixar el meu ofici de cosidora per 
ajudar al meu marit. D’això fa ja més de 30 anys...

Hi ha algun producte que sigui la seva 
especialitat?

J: En realitat no. Els nostres clients ens 
demanen quasi sempre el mateix, el típic: lluç, 
rap, llenguado, calamars, sardines, seitons, mare 
de lluç de la costa i salmó, entre d’altres. De tant 
en tant ens demanen algun producte específic que 
llavors miro de trobar quan vaig a Mercabarna.

M: Ens demanen el tradicional, quasi sempre 
el mateix: lluç, rap i llenguado... Hi ha algú que 
de tant en tant ens demana alguna cosa especial, 
però és molt puntual.

Quin és es seu dia a dia?

J: Per nosaltres el dia comença molt aviat. Em 
llevo a les 4 del matí i al voltant de les 5 ja estic 
anant cap a Mercabarna, el Mercat Central del 
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Peix. Allà compro el que veig que està millor i 
que sé que els nostres clients ens demanaran a 
la botiga. Abans teníem com a clients diversos 
restaurants de la zona, però ho hem anat 
deixant progressivament i, exceptuant un o dos 
establiments, ara ens centrem en els nostres 
clients del dia a dia a la botiga.

La nissaga continua?

J: Cap dels nostres fills ha volgut seguir amb 
el negoci familiar. Quan ens jubilem, tancarem la 

tenda. El problema és que el local està connectat 
amb la casa i s’ha de tenir molta cura, sobretot a 
l’hora de la neteja, perquè les olors no molestin.

M: Els nostres fills tenen carrera i es dediquen 
a les seves professions. Una altra cosa hagués 
estat si no haguessin trobat feina, perquè llavors 
segurament estarien treballant amb nosaltres. I 
millor que segueixin amb les seves feines, perquè 
això és molt esclau, és molt “durillo”.

Després de llevar-nos tan aviat i de fer tota la 
jornada a la botiga, ens hem de passar més d’una 
hora netejant-ho tot quan tanquem.

Ens podria definir en una frase el secret de la 
seva permanència?

J: Penso que el que ha permès que la botiga 
porti 50 anys oberta ha estat portar sempre un 
producte de qualitat a un preu molt raonable, 
oferint un bon servei i un tracte molt proper.

M: A més, si ens ho demanen netegem tot el 
peix, traient les espines, sense un cost afegit. I, 
si cal, portem la compra al domicili dels nostres 
clients de sempre.

Quin tipus de clientela tenen?

J: Doncs tenim els de tota la vida, molts ja 
venien quan els meus pares van obrir la tenda. 
El que passa és que la gran majoria ja ha anat 
desapareixent. 

M: Com que la majoria dels clients són els 
mateixos que venen després de tants anys, sobretot 
les persones grans, els tenim un afecte especial, 
són quasi part de la família. I darrerament tenim 
molts clients joves.

J: El que passa és que els clients més joves no 
solen esperar-se el temps que cal per servir a altres 
clients, sobretot si els que tenen davant demanen 
netejar el peix...

M: En realitat els agrada venir, el que passa és 
que no tenen temps. Ja ens diuen que tenim un 
peix molt bo i que l’arreglem molt bé, però sempre 
tenen tard i al final solen anar a altres llocs. En 
general, a la gent li agrada anar de botigues, però 
és molt més còmode anar a les grans superfícies a 
comprar perquè es pot aparcar fàcilment, trobes 
quasi de tot i al mateix lloc. Potser els productes 
que tenen no són de tanta qualitat com a les 
botigues de barri (sobretot si parlem del peix), 
però és molt llaminer per a la gent que no té 
temps per anar a comprar.

És l’única peixateria al Barri, què ho fa?

J: En realitat, tampoc hi ha massa peixateries 
enlloc, i les poques que hi ha han de competir 
amb les grans superfícies, que tenen sovint més 



BOCAMOLL 98                                      20                                                       Setembre 2018

varietat de producte a un preu molt agressiu. De 
peixateries de barri ja no en queden.

M: I s’ha d’afegir que portar una peixateria 
costa molt: llevar-se aviat, l’esforç físic... Requereix 
molta atenció i dedicació, que no tothom està 
disposat a dedicar.

Ha canviat molt la botiga durant aquest 
temps?

J: L’espai físic és el mateix, els metres quadrats 
no han variat. Amb el temps hem anat adaptant la 
botiga a les necessitats que teníem.

M: Hem anat arreglant coses durant aquests 
anys: hem canviat les rajoles, els llums i el mirall, 
hem modernitzat la cambra... però una de les 
bàscules és encara l’original de quan es va obrir la 
botiga. I la porta també!  

I el Barri, com ha evolucionat?

J: Sí, clar que ha canviat. Aquí nomes se sentien 
els telers a tota hora, tots els dies. I ara hi ha pisos, 
hi ha gent. I els carrers, ara estan asfaltats!

M: I tant que ha canviat! I el que hi ha són 
moltes menys botigues al barri que abans. La 
competència amb els súpers ha fet que la gran 
majoria de tendes tanqués les portes. I la gent 
també ha anat canviant, veus com han anat fent-se 
grans i han anat deixant pas a noves generacions 
de veïns. 

Amb quina versió del Barri es quedaria?

J: Abans en aquest carrer no hi havia pisos, tot 

eren cases i tothom es coneixia. Ara hi ha més 
gent, però tothom va a la seva. Si hagués d’escollir 
potser és millor el barri d’ara, perquè la feina, tot 
i que segueix sent dura, ara és més fàcil de dur a 
terme.

M: A mi m’agradava més el barri d’abans, per 
nostàlgia. Però mirant per la botiga potser em 
quedo amb el barri d’ara.

Com vendrien la seva botiga a la resta del 
barri, per als qui no la coneguin encara?

J: Som una peixateria on trobaran un tracte 
familiar, molt proper. Amb bon producte i a bon 
preu.

M: Som molt honestos amb el producte: si el 
peix és fresc, és fresc; si és congelat, és congelat; 


