
Capella de la  
Mare de Déu 
dels Desem- 
parats,  
advocació  
ben escaient                                                                                    
                               Per a tota 
                               mena de 
.                                 “vianants” 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-
societat/933847-camio-encallat-als-desemparats-
dolot.html                                       
 

 

                             PARAFRASEJANT              
    Data                                                                                                                                     Número  1 
23-06-2016 
 
En èpoques passades el “passeig” dels Desemparats era un passeig, mai més ben dit, on 
la gent gran hi solien anar a passejar per a prendre el sol en temps d’hivern; ben segur 
que devia ser més estret que ara que fa uns quatre metres i escaig d’ample i, les funcions 
de via semiràpida per anar al pont de Sant Roc i d’accés del veïnatge a llur casa. 
 
Recordem quan érem petits els dijous a la tarda els pares escolapis ens portaven a 
passeig i solíem passar pel carrer dels Closells, on fèiem parlar el lloro d’una veïna, i ens 
dirigíem al Passeig dels Desemparats. L’actual barri dels Desemparats eren quasi tot 
camps i hortes que en temps passats eren dels Brugats juntament amb la casa de Morató, 
que encara existeix; només recordo una altra edificació important, la Granja Soldevila, que 
més tard fou de la Nestlé. Ara el barri està pràcticament edificat en la seva totalitat i fa uns 
pocs anys, en plena febre constructora, es va voler aïllar el complex que es construïa on 
hi havia hagut la Nestlé i es va canviar la mobilitat en tot el barri. Com que fa uns 
cinquanta anys que visc en el carrer de sota el dit “passeig”, penso utilitzar el nom del 
passeig per de tant en tant fer comentaris diversos i contar anècdotes, que trametré a 
amics i coneguts per correu electrònic, i, si algú no els vol rebre només me’ls ha de tornar 
amb un no i no en rebrà més. 
 
L’altra dia vaig seure en un banc de la Plaça Clarà davant de brollador amb un senyor 
prou entenimentat i em va dir: el Firal s’hauria de fer com aquesta plaça, que és de sauló; 
penso que té molta raó. 
 
Com que visc al barri dels Desemparats he tingut ocasió de conèixer molta gent, encara 
que no en profunditat, però sí el suficient per comprendre els problemes del nostre món; 
arreu hi ha els mateixos, ens pensem que vivim en una democràcia i és, ni més ni menys 
que una: Dictadura dels Interessos. 
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