Amb aquest nou cicle d’activitats, anomenat
“La nostra memòria és la teva”, ens volem tornar a
apropar als records i vivències més quotidianes de
la gent més gran del nostre barri.
En aquesta 5a edició posarem especial atenció al
record del Taller Masriera, un espai comunitari a
recuperar a la Dreta de l’Eixample.

Divendres 1
d’octubre,
a les 11 h.

Dijous 7
d’octubre,
a les 11 h.

Divendres 8
d’octubre,
a les 11 h.

Els dies 14, 15,
21 i 22 d’octubre,
a les 11 h.

Dissabte 16
d’octubre,
a les 10.30 h.

Des de tres punts de vista diferents, i amb
professionals del camp de la història, de la salut i de
l’escriptura, ens aproximarem a aspectes de la
història local, coneixerem com funciona la nostra
memòria i aprendrem a explicar-ho tot en primera
persona a través d’un relat biogràfic.

Dijous 28 i
divendres 29
d’octubre,
a les 11 h.

“En arribar a casa, vàrem trobar tot de vidres trencats, trossos de metralla en els matalassos de
l’habitació, i copes de vidre de la vitrina esmicolades. El pare se’n va assabentar per la ràdio i va trucar
per telèfon, va dir que si podia deixar la feina vindria més aviat. La nostra casa estava situada al c/Aragó
enfront de l’edifici afectat per la bomba, i l’escola molt a prop de casa meva.
La ràdio clandestina deia que probablement caurien més bombes pels voltants de la casa, ja que els avions
volien bombardejar la fàbrica Elizalde, que en aquell moment fabricava materials per la guerra i estava
situada al passeig de San Joan i c/ Rosselló”.
M.ROSA BARÓ SANS. 90 anys.
“Tota aquella tranquil·litat que hi havia, relativa. Érem sis germans, i jo, que era el més petit, segons els
comentaris dels més grans, el primer que feia era demanar l’aigua del Carme, perquè em marejava. Però,
aigua del Carme apart, el que sí que començaven eren les corredisses, els grans omplien un parell
d’ampolles d’aigua i agafaven, si n’hi havia, una mica de menjar. I ràpids cap a la porta, baixar al carrer i
de pet al refugi que era davant de casa (Roger de Flor, entre Rosselló i Còrsega), Ja hi érem tots amb els
pares i l’avia. Tots no, hi faltava en Pepe (segon germà, 16 anys aprox.), no hi era. Ell tenia assumit que,
malgrat les sirenes i el toc “atenció barcelonins”, no acabava de passar res, i va decidir que es quedava al
llit per sempre, fins que nosaltres retornàvem tot xerrant i fent gatzara, com a final de festa”.
JOAN FERRERO I OLIVER. 89 anys.
“Em cridaven l’atenció les persones que transportaven coses al cap. Repartidors de pastisseria, amb una
gran caixa de fusta, i dones amb un cistell. Entre la càrrega i el cap es posaven un coixinet. Em
meravellava veure com eren capaços d’anar caminant sense aguantar la càrrega amb les mans i sense que
els caigués. Un d’aquest repartidors, d’una pastisseria que hi havia a la cantonada de Rambla Catalunya i
Ronda Universitat, el vaig anar veient amb la caixa al cap durant molts anys. Els esmolets també
m’interessaven. S’anunciaven tocant el flabiol, i portaven una mena de màquina que feia anar la mola a
pedal, amb una biela i un volant. Quan estaven llestos, bolcaven la màquina, que es convertia en un
carretó. El volant feia de roda, i se n’anaven a buscar més clientela”.
ORIOL SOLÉ SUBIELA. 73 anys.

