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Entrevista
amb
Mercè
Morilla

(pàgines 3 i 4)

Quan just abans d'entrar a la tomba
de Tutankamón lord Carnarvon va
preguntar Howard Carter Què pot
veure?, aquest li respongué "Coses
meravelloses".

L'arqueologia no té l'espectacula-
ritat de les pel·lícules d'Indiana Jo-
nes però és cert que allò que es tro-
ba i s'aixeca no torna a estar mai
com estava originalment.

Així, el procés d'excavació és un
fet complex. Com ho van ser els tres
anys que van passar entre el desco-
briment de la vil·la romana del Pont
del Treball (arran de les obres de
l'estació ferroviària de La Sagrera)
i el final dels treballs.

Tot això es pot contemplar ara en
una exposició al Centre Cívic Sant
Martí (del 13 d'abril al 13 de juny).

Permet conèixer que la vil·la tenia
una important activitat vitivinícola i
com era la vida quotidiana dels seus
habitants entre el segle I a.n.e. i el
segle Vè.

Però la vil·la no és l'únic testimoni
del món romà al barri. Gràcies a les
investigacions de l'arqueòleg Josep
de la Vega i a les obres de l'estació
es poden identificar uns quants in-
drets amb restes romanes. Així es
farà en rutes guiades pel barri men-
tre dura l'exposició (veure Agenda).

Mentre els contemporanis celebren
la diada de Sant Jordi, els avantpas-
sats romans feien en la mateixa da-
ta la festa de Vinalia Priora, quan
s'encetava el vi de la collita ante-
rior en honor a Júpiter i Venus.

Restes arqueològiques a
La Verneda de Sant Martí

La vil·la romana del Pont del Treball (Foto: Daniel Alcubierre)
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Llibres de casa
També enguany celebrarem la diada de Sant Jordi
sota l'amenaça dels contagis de la Covid-19. Un bon
moment per fomentar la literatura de quilòmetre
zero: tant per comprar els llibres com per seleccionar
autors i autores vernedencs.

L'entrevista va de llibres: la dinamitzadora d'una
tertúlia de la Biblioteca Sant Martí de Provençals on
llegeixen obres sobre el benestar personal.

Durant tres mesos, d'abril a juny, la sala
d'exposicions del Centre Cívic Sant Martí acull una
exhibició sobre la vil·la romana que es va trobar i
excavar al Pont del Treball. Amb l'afegit de xerrades
i itineraris sobre el món romà a La Verneda de Sant
Martí. Imprescindible per conèixer el nostre passat.

A més, un nou capítol dels "tresors" de l'església
vella de Sant Martí de Provençals i un article sobre
el grup de teatre comunitari XIC.

EDITORIAL

L'ESPURNA

Solució: ...baixa participació.
(baixa P, ART i C i P, A, C i O)

Han estat unes eleccions amb...

Centre de Solidaritat de La Verneda
Xarxa Comunitària La Verneda Sant Martí

Cerai Catalunya
Selva de Mar, 215 - 08020 Barcelona

La revista no comparteix necessàriament les
opinions dels articles signats
Revisió lingüística: Montse Ayats

Impremta: Espai Gràfic
Amb el suport de:

EL REBROTR
REVISTA DE VERNEDA SOLIDÀRIA

Contacte:  elrebrot.laverneda@gmail.com
cartes.elrebrot@gmail.com

JEROGLÍFIC

A G E N D A

FINS 13 JUNY

EXPOSICIÓ: "LA VIL·LA

ROMANA DE LA SAGRERA"
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

FINS 30 ABRIL

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA:
"2021_N1"

CENTRE D'ART PIRAMIDÓN

7 ABRIL, 10:00
AL BARRI ENS CUIDEM:
"POSA'T A PUNT AMB LA

TECNOLOGIA"
CASAL DE BARRI LA PAU

10 I 17 ABRIL, 11:00
RUTABARRI:

DONES A PEU DE CARRER

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

10 ABRIL, 17:30
PETIT CINE CLUB:

"LA MEVA SETMANA

EXTRAORDINÀRIA AMB

LA TESS"
AUDITORI SANT MARTÍ

11 ABRIL, 18:30
CICLE RESONARE:
METROPOLITAN

UNION QUARTET

AUDITORI SANT MARTÍ

15 ABRIL, 19:00
DOCUMENTAL DEL MES:

OECONOMIA

AUDITORI SANT MARTÍ

16 ABRIL, 19:00
BARCELONA DISTRICTE

CULTURAL: "A LA FRESCA"
AUDITORI SANT MARTÍ

17 ABRIL, 19:00
CIRC: "LA PUNTA DE

MI NARIZ"
AUDITORI SANT MARTÍ

18 ABRIL, 12:00
BCN DISTRICTE

CULTURAL. CIRC:
"LE FUMISTE"

AUDITORI SANT MARTÍ

18 ABRIL, 19:00
TARDA DE CINEMA:
"BARRI DE TINTA

I PAPER"
AUDITORI SANT MARTÍ

22 ABRIL, 17:15
TARDA DE CINEMA:

"BINTI"
AUDITORI SANT MARTÍ

23 ABRIL, 19:00
TEATRE ALISOS:

"LA LLEGENDA DE

SANT JORDI"
AUDITORI SANT MARTÍ

24 ABRIL, 18:30
A RITME DE:

"QUERENDA AGÁPETI"
AUDITORI SANT MARTÍ

25 ABRIL, 18:00
DIA DE LA DANSA:

"NÖSZEMÉLI"
AUDITORI SANT MARTÍ

26 ABRIL, 10:00
AL BARRI ENS CUIDEM:
"SORTIDES SALUDABLES"
INSCRIPCIONS: CASAL DE BARRI

LA VERNEDA I CASAL LA PAU

30 ABRIL, 10:00
AL BARRI ENS CUIDEM:
"SOSTENIBILITAT: RIU,

PLATJA I MUNTANYA A LA

CIUTAT!"
ESPAI VIA TRAJANA

30 ABRIL, 19:00
CICLE DESENDOLLATS:

CASARES BROTHERS TRIO

AUDITORI SANT MARTÍ

8 MAIG, 11:00
RUTABARRI:

RESTES ROMANES A
LA VERNEDA DE

SANT MARTÍ.
LA VIL·LA ROMANA

DE LA SAGRERA

SORTIDA:
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ

12 MAIG, 11:00
AL BARRI ENS CUIDEM:
"PERCUSSIÓ CORPORAL"

INSCRIPCIONS: CASAL DE BARRI

LA VERNEDA I CASAL LA PAU

15 I 22 MAIG, 11:00
RUTABARRI:

DONES A PEU DE CARRER

SORTIDA:
CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ
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ÀNGEL VALVERDE

Mercè Morilla Santallúcia (La Sa-
grera, Barcelona, 1966) és arquitecta
i dinamitza la tertúlia literària De Bon
Rotllo! Lectura i Benestar a la biblio-
teca Sant Martí de Provençals.

Com a arquitecta, quins són els
seus edificis favorits del barri?

El que abans era la fàbrica Zenith,
era fantàstic; el bloc d’habitatges
d’Elies Torres al costat de Sant Lluís
Gonzaga i l'església és una meravella.

I la nova biblioteca Gabriel García
Márquez?

El seu emplaçament ideal hagués

"Les biblioteques són un servei públic
de primer ordre, de cohesió social i de
dinamització del barri"

Mercè Morilla, a la Biblioteca Sant Martí de Provençals

estat al parc de Sant Martí, en un
espai obert, dominant el paisatge.
Aquí [Treball/Concili de Trento] està
ofegada, no té llum, no la pots veure
sencera.

Les pantalles acústiques  de la
Gran Via, de Benedetta
Tagliabue?

És una molt bona idea, el que
passa és que no està ben resolta.
Aquestes pantalles estan sempre
brutes i no arribes per netejar-les.

Què li semblen les tendències de
l'arquitectura actual?

L’arquitectura pública i de caràcter

Llibre
"Las ciudades invisibles",

d'Italo Calvino.
Música

"Variacions Goldberg",
de Johann Sebastian Bach.

Pel·lícula
"Carros de foc",

de Hugh Hudson.
Color

Granat.
Olor

Gessamí a l'estiu.
Menjar

Filet Wellington.
Arquitecte
Álvaro Siza.

Edifici
Pavelló Mies van der Rohe.

Tal com és

(segueix a la pàgina 4)

social s’està perdent. Ara hi ha
interessos immobiliaris que prevalen
sobre l’esperit de l’arquitectura.

Vostè dinamitza una tertúlia en
una biblioteca pública. Són les
més valorades per la ciutadania...

És un servei públic de primer or-
dre, de cohesió social i de dinamitza-
ció del barri.

De Bon Rotllo! Lectura i Benestar,
d'on va sortir el nom?

Va ser un suggeriment d’una veïna
del barri. Literatura "de buen rollo".

Dilluns a divendres de 10 a 18   -   Dissabtes de 9:30 a 14
Dr. Zamenhof, 5-7   93 498 28 36      640 911 061

LA TEVA
BELLESA

I BENESTAR,
 LA NOSTRA

PASSIÓ

ENCANTES DEL COLCHÓN

Guipúscoa, 137

93 541 5983

646 396 497
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CONEIXENT GABO

Set anys sense Gabo

ESTAT DE LES OBRES DE LA FUTURA BIBLIOTECA

Gabriel José de la Concordia
García Márquez va morir el
disset d'abril de 2014 a Ciutat
de Mèxic. Havia nascut al
poble colombià d'Aracataca el
sis de març de 1927. Va rebre
el premi Nobel de Literatura
l'any 1982 .

El 1999 li va ser diagnosticat
un càncer limfàtic. La
quimioteràpia que va rebre li
va acabar provocant
demència. Com ell mateix
havia escrit "el cos humà no
està fet per a tots els anys que
podria viure".

Com va néixer la tertúlia?
Era voluntària en un grup de lectu-

ra en veu alta. Em vaig quedar a
l’atur i vaig descobrir la biblioteràpia,
una eina que relaciona les persones
amb els llibres.

Quina és la dinàmica?
Receptem un "pindollibre", una

píndola literària. Al voltant d’això fem
lectura en veu
alta. Quan un lle-
geix en veu alta,
quan t’escoltes a
tu mateix (normal-
ment la lectura és
un fet molt íntim)
ja és un fet públic
i té molta més po-
tència. I escoltar
una altra persona que llegeix encara
té més màgia. Després de llegir, co-
mentem i sempre surten temes molt
transversals.

Sempre hi ha un fil conductor. Per
exemple, un trimestre dedicat als
sentits. La primera píndola va ser la
vista, amb "El sentido de la vista" de
John Berger; la segona va ser "El

caminante", de Jiro Taniguchi; i la
tercera "Perfeccionista en la cocina",
de Julian Barnes, dedicat al gust.

El fil conductor d’aquest 2021 és
"Lliçons de vida”. El primer ha estat
"Martes con mi viejo profesor", de
Mitch Albom, un testimoni vital d’algú
que està a les portes de la mort. Al
mes de febrer vam llegir "Memorias
de una cocinera", de Margaret Powell
(la sèrie de televisió "Downton Abbey"
hi està basada) i va venir un xicot

que és crític de ci-
nema a parlar de
la literatura i el
cinema. Ara estem
amb "Éxtasis y yo"
de Hedy Lamarr i
tenim convidades
Dolors Fornague-
ra, biomèdica, i
Àngels Dalmases,

bibliotecària del Museu Nacional de
la Ciència i la Tècnica de Terrassa.

Al final sempre fem una activitat
extra. Al 2019 vam llegir "Una forma
de resistencia" de Luis García Monte-
ro que tracta el tema dels objectes i
la memòria, i vam anar a visitar el
Museu Frederic Marés.

(ve de la pàgina 3)

Quan un llegeix en veu alta,
quan t’escoltes a tu mateix
(normalment la lectura
és un fet molt íntim) ja
és un fet públic i té molta
més potència
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Els "tresors" de l'església vella de Sant
Martí de Provençals (2): els vitralls

SOCIETAT D'ESTVDIS DE

LA VERNEDA DE SANT MARTÍ

La continuada sèrie de destruc-
cions que ha patit l'església vella de
Sant Martí de Provençals al llarg de la
història significa que no és fàcil trobar
elements arquitectònics originals. La
comunitat parroquial intenta sempre
renovar i embellir el temple.

El 2001 es van bastir dos vitralls
nous a les finestres gòtiques de l'al-
tar. Els cartrons són obra de l'artista
Anna Badia i Nogués. El situat a l'es-
querra (1) representa sant Martí par-
tint la capa amb el pobre i a sota dos
joves que comparteixen. El de la dre-
ta (2) representa al sant com a patró
i evangelitzador dels pagesos. S'hi
veuen un arc de Sant Martí, l'església

54321

Concili de Trento, 191, Ent. 1a.
Tels. 93 314 9778 (10-12 h. matins)

628 76 43 33 (22-22:30 h. nit)
stherpros@hotmail.com

ESTHER PROS
FILÒLOGA ANGLESA
www.estheracademy.es

Ensenyament Anglès tots els nivells

CLASSES

A PARTIR

DE 3 ANYS

I ADULTS

enclavedesoul@outlook.com

618 293 933

Concili de Trento, 90-100

www.enclavedesoul.barcelona

amb les masies al voltant i productes
típics del camp.

Més antics són els vitralls de la ca-
pella que trobem entrant al temple
a l'esquerra. Representen santa Ro-
sa de Lima (5) i sant Josep (4). Isabel
Flores de Oliva (Lima, Perú, 1586-
1617) fou la primera santa de l'Esglé-
sia catòlica de terres americanes. És
la patrona del Perú, les Filipines i dels
tuberculosos, per la malaltia de la
que va morir.

El 2004 es va instal·lar una nova
rosassa (3) al frontispici del temple.
Representa els Dons d'Esperit Sant
(saviesa, enteniment, ciència, con-
sell, pietat, temor de Déu i fortitud)
en els set colors de l'arc de sant
Martí. Cal recordar que l'autor del

retaule de sant Martí que orna l'altar
va ser el mestre savoià Antoni de
Llonye, qui va venir a Barcelona pels
volts de 1460 a fer la rosassa de
Santa Maria del Mar.

La presència de vitralls és comú a
les esglésies del barri. Destaquen els
de la parròquia de Sant Ambrós, re-
presentant els apòstols, i els de l'an-
tiga capella dels instituts Infanta
Isabel i Joan d'Àustria, amb les figu-
res dels quatre evangelistes, obra de
Llucià Navarro.
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Amin Maalouf alerta sobre el
naufragio de las civilizaciones

Assegurances Agustí
més de 30 anys al barri
SANT MARTÍ - POBLENOU

Especialistes en LLAR-AUTOMÒBIL-COMUNITATS-COMERÇ-VIDA-PENSIÓ

Gran Via Corts Catalanes 1003 Et 4a - 08020 Barcelona - 653.818.886 - 93.266.24.91

N O T Í C I E S

RUTES TEMÀTIQUES
El Centre Cívic Sant Martí

organitza, amb la col·laboració
de la Societat d'Estudis de La
Verneda de Sant Martí, tot un
seguit de rutes temàtiques
durant el proper trimestre.
"Dones a Peu de Carrer" fa un
itinerari pels carrers i places
amb nom de dona (dissabtes 10
i 17 d'abril, i 15 i 22 de maig).
"Restes romanes a La Verneda
de Sant Martí" recorre els
indrets del barri amb la petjada
de l'antic món romà (dissabtes
8 maig i 26 juny).

CONVERSA EN ANGLÈS
L'entitat juvenil YouthBCN

anima a joves entre 18 i 30
anys a apuntar-se a un nou
projecte: un club de conversa
en anglès. És totalment gratuït.
Inscripcions a:
bit.ly/HelloDarling2021

'CUINES FANTASMA'
L'Ajuntament ha decidit,

després de la mobilització del
veïnat, no permetre la
instal·lació de complexos de
cuines en dos indrets de
Barcelona: Les Corts i La
Palmera. Al barri, la
instal·lació es pretenia situar
en una nau industrial al costat
del mercat Sant Martí.

AMIN MAALOUF

En un mundo en descomposición
en el que prevalece el egoísmo sacro
de las tribus, de los individuos y de
los clanes, muchas situaciones se
complican y se emponzañan tanto
que ya es imposible gestionarlas.

Un ejemplo entre otros, y no de
los menores: el de las alteraciones
climáticas. Hay investigadores que
llevan décadas avi-
sándonos del ca-
lentamiento del
planeta y de los
catacl ismos que
podría causar; tie-
rras inundadas y
otras castigadas
por la sequía, lo que entraña el ries-
go de provocar migraciones en masa;
quizá incluso un incremento acelera-
do de las temperaturas que ya no
sería posible frenar y volvería la tie-
rra inhabitable.

Nos avisan contínuamente de que
las medidas adoptadas hasta ahora
para prevenir el desastre no bastan,
que su incidencia es mínima y que
las señales alarmantes se multipli-
can: el tamaño de los glaciares se
reduce más deprisa de lo previsto,
algunas corrientes marinas se com-
portan de forma errática, fenómenos
meteorológicos extremos ocurren a
un ritmo inaudito. Y al final de cada
año nos enteramos de que ha sido el
más caluroso del que se tenga cons-
tancia.

Ya sé que existen escépticos, y es
legítimo que haya un debate. Pero
cuando tantos investigadores respe-
tables están tan preocupados, al me-
nos habría que plantearse que po-
drían no estar equivocados.

A decir verdad, yo albergo la espe-
ranza de que se estén engañando.
Pues si, por desgracia y como me te-
mo, sí estuvieran diciendo la verdad,
entonces la catástrofe parece, en vis-
ta del estado de confusión que impe-
ra en nuestros días, difícilmente evi-
table. Este dirigente opina que los
avisos de los investigadores no son
sino jeremiadas que proceden de un

enfoque ideológico
mundialista y que
hay que seguir
dando prioridad
absoluta a los ren-
dimientos econó-
micos; este otro
considera que su

país se esfuerza ya bastante y que
son los países más industrializados
o más contaminantes los que tiene
que asumir su parte de la carga; el
de más allá se contenta con anun-
cios virtuosos o con medidas de re-
percusiones mediáticas halagüeñas,
sin preocupase gran cosa por su efec-
to real...

Fueren cuales fueren las razones
que se aleguen para no hacer nada o
para hacer lo menos posible, está claro
que el mundo de hoy, al que caracte-
riza una desconfianza creciente ha-
cia las instancias internacionales y
una exaltación del "sálvese quien
pueda", es completamente incapaz
de gestar el impulso solidario que
sería necesario para enfrentarse a un
peligro de esa magnitud.

Al final de cada año nos
enteramos de que ha sido el
más caluroso del que se
tenga constancia

Amin Maalouf
El naufragio de las civilizaciones

Alianza, 2019

91.2 FM
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XIC, deu anys de creació
transformadora Barcelona

LA BIBLIOTECA
RECOMANA

Javier Zabala ha realitzat un
àlbum il·lustrat molt maco per
fer un recorregut urbà amb la
canalla qualsevol dia. De la mà
de les oques de la Catedral de
Barcelona, acompanyats d’un
mapa ben senzill per ubicar
allò destacat i un petit text a
cada plana.

Podem visitar l'illa de la
discòrdia (que són tots els
edificis modernistes de
l’Eixample), la Fundació
Tàpies, l’estàtua de Cristòfor
Colom o la Vila Olímpica, tot
fent un passeig.

I per què es diu l'illa de la
discòrdia? Perquè els
propietaris de les cases
rivalitzaven a veure qui la feia
més gran i més bonica.

Gaudiu del llibre i el
recorregut.

Javier Zabala

Barcelona

Nórdica Libros, 2020

JOEL ÁLVAREZ

XIC és un projecte nascut al 2011
al Poble Sec, quan es va decidir cele-
brar el 5è aniversari del PDC amb una
rua de carrer, la Rua XIC, que va ser
creada per veïnes/veïns, entitats i
equipaments culturals. L’èxit va ser
tal que es va decidir repetir i així naixia
el XIC, un projecte que persegueix la
convivència en la diversitat als barris
i generar transformacions individuals
i comunitàries mitjançant el teatre de
creació col·lectiva.

Es tracte d’un projecte polièdric
que té impacte, tant a nivell perso-
nal com col·lectiu i institucional, que
conjuga lògiques tant del sector cul-
tural com del social i comunitari. Pro-
mou la democràcia cultural, d’una
banda donant accés als processos
creatius a persones que generalment
no en tenen i, de l’altra, ocupant amb
art comunitari els equipaments
culturals de la ciutat. En aquest cas
l’Auditori de Sant Martí, que ens acull
des de la primera edició del barri. 

Tot això amb una producció pro-
fessional i buscant en cada edició in-
novar en els aspectes artístics, tèc-
nics i estètics.

En aquest anys s’han realitzat
tretze projectes/produccions, en tres
barris diferents de la ciutat de Bar-
celona, en format de passa carrers i
en teatres, com l’Auditori de Sant

Martí, el Mercat de les Flors, el Teatre
Ovidi Montllor o el Teatre Tantaran-
tana. Seguint amb els números es
pot destacar les més de tres-centes
cinquanta persones diferents que
han fet tot un procés de creació, així
com les més de tres mil persones que
han assistit de públic als espectacles
en viu.

Hem tractat temàtiques relaciona-
des amb les vivències de la comuni-
tat, com són: la historia del barri, la
convivència intercultural, la relació
entre el veïnat, el vincle amb la cul-
tura tradicional, la solitud de la gent
gran, entre d’altres. En tots els ca-
sos, el treball parteix d’una explora-
ció i un treball de creació col·lectiva,
cercant sempre la recerca de solu-
cions a les realitats presentades.

A Sant Martí s’han fet quatre pro-
cessos, amb tres estrenes a l’Audito-
ri de Sant Martí, i un documental en
producció sobre el mateix projecte.
Aquesta peça audiovisual s’estrena-
rà al llarg de la primavera del 2021 i
estarà tot el barri convidat.

A l’abril es projectarà a l’auditori
el mig metratge "Barri de paper i tin-
ta" resultat de la primera edició al
barri del Coll. Si voleu més informació,
així com saber de pròximes edicions
podeu consultar a:
www.sismecreatiu.com/projecte-xic/
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L'autor vernedenc Juan Jesús Aznar amb el seu nou llibre

ESTHER PERAL GÓMEZ
Colegiada ICAB 29759

Abogada del barrio con trato profesional,
cercano y calidad humana, especializada en:

Agricultura, 300 Local 2
Tel/Fax 93 314 7961

Móvil 655 472 540
estherperal@icab.es

· CIVIL
Reclamación de cantidades, Contratos, Compraventas,
Alquileres, Herencias, Testamentos, etc.

· FAMILIA
Divorcios, Disolución de pareja, Custodias,
Modificación de medidas de divorcio, etc.

· LABORAL
Despidos, Reclamación de cantidad, Prestaciones, etc.

· EXTRANJERÍA Y PENAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)

· BANCARIO Y FISCAL (a través de
colaboradores expertos en la materia)
Cláusulas suelo, Reclamación gastos gestión hipotecaria, etc.

Llibres quilòmetre zero
per Sant Jordi

KRISTEL
Residencia para los

menos jóvenes
Un concepto nuevo de residir
confortablemente en familia

Pje. Arriaza, 2-4-6
Tels. 93 278 06 36/ 93 278 06 02

Un nou Sant Jordi sota condicions sa-
nitàries especials. Res millor que com-
prar llibres al barri i/o d'autors i au-
tores vernedencs. Els amants del cò-
mic poden escollir entre els llibres
dels ninotaires vernedencs Ibáñez,
Azagra i Torrado.

La novel·la negra està excel·lent-
ment representada per Marc More-
no (premi Crims de Tinta RBA) i la
seva editorial Llibres del Delicte, amb
relats ambientats al barri.

Per la novel·la, els llibres d'Ana Ro-
dríguez-Fischer (Batir de alas) i de
Carles Terès (Licantropia).

Pels qui vulguin temes científics,
les obres sobre arbres de Ricard Lle-
rins o el darrer llibre de Juan Jesús
Aznar (periodista vernedenc, de La
Pau, trasplantat a l'Empordà) de con-
verses amb científics de totes les es-
pecialitats: "Diálogos alrededor de la
ciencia".

Ja ha estat vacunat/da
contra la Covid-19?

SÍ 7% NO 93%

QUI ÉS L'AUTOR DE
LA NOVEL·LA NEGRA
"TEMPS DE RATES"?
Fred Vargas

Marc Moreno

Andreu Martín

E
N

Q
U

E
S

T
E

S
E

L
 
R

E
B

R
O

T


