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01 FITXA TÈCNICA
Títol: Temps de caritat
Any producció: 2015
Gènere: Documental
Durada: 63’
Direcció: Joan Lopez Lloret
Idea original: Teresa Vilardell i Tere Pérez
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Producció delegada La Xarxa: Carme Parras
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Producció: Joana Abrines i Carolina Trujillo
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So directe i postproducció so: Iban Rodríguez – Estudi Lluerna
Muntatge: Joan Carles Rodríguez
Música: Bernat Sánchez
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Una producció de La Xarxa Audiovisual Local i el CCCB
en col·laboració amb BATABAT

Un projecte dins
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02 STORYLINE
Documental sobre l’antiga Casa de la Caritat de
Barcelona a través de diverses persones que hi
van passar la seva infància i en guarden records
diversos.
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03 PRESENTACIÓ
La Casa de la Caritat, situada al barri del Raval,
entre els carrers de Montalegre i Valldonzella, abans
d’acollir el CCCB i altres edificis de la zona, va ser
un espai d’acollida per a infants abandonats que la
Mancomunitat reorganitzà i modernitzà a principis
del segle XX.
Des d’aquell impuls modernitzador fins ara
han passat 100 anys, i en tot aquest temps les
transformacions d’aquell espai han estat un fidel
reflex de les transformacions de la ciutat. La seva
història, però, havia quedat oculta o explicada
només a retalls fins ara amb aquest documental.
Tot comença, però, l’any 2005, quan uns alumnes
de la Facultat de Ciències de la Comunicació van
rebre l’encàrrec de treballar en un relat que tingués
com a punt de partida l’entorn d’aquesta facultat.
En la seva exploració van adonar-se que, en el
cosmopolita bar del CCCB, cada dijous al matí es
trobaven unes persones grans per esmorzar i que,
una vegada investigat, es tractava dels nens, ara
avis, que havien viscut allí quan allò era la Casa de
la Caritat. Aquest fet tampoc no havia passat per
alt als treballadors del bar ni als del CCCB, que hi
esmorzaven sovint i coneixien la història d’aquells
avis. Es tractava d’un fet insòlit.

La Casa de la Caritat s’havia transformat, canviat,
l’illa de cases que fou una ciutat dins la ciutat de
Barcelona ara pertanyia a diverses institucions,
però en canvi, en el record de les persones que s’hi
trobaven, aquell lloc continuava essent casa seva. La
seva història personal –l’orfenesa, l’abandonament,
la pobresa, el fet de ser fills de proscrits–
s’entrellaçava amb les circumstàncies històriques
de la dura postguerra i el relat de transformació de
l’edifici, i generava una narració sobre la història
de la Casa de la Caritat, i també, i potser això és el
més emocionant, un relat experiencial, la crònica de
com fer-se gran o organitzar-se vitalment a partir de
fets força adversos. L’esperit del documental podria
sintonitzar amb la frase de Rilke: “la pàtria és la
infància”.
A partir d’aquesta troballa, el CCCB, la Diputació
de Barcelona a través de La Xarxa i les productores
Batabat i Mola Produccions vam iniciar un camí
conjunt per explicar una història cabdal de
Barcelona i de Catalunya, que no sortia als grans
llibres d’història però que sí que estava impresa en el
record d’aquells que ho van viure més directament.
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04 SINOPSI
El documental s’estructura en cinc jornades,
cinc dijous en els quals s’evoca la infància de les
persones grans que s’hi apleguen. En pics puntuals,
com un dinar que celebren cada final de novembre,
arriben a ser 60 o més, molt ben organitzats per
Bernardino Aldea, que té més de vuitanta anys, i que
va ser un dels responsables que ja als anys 90 es
produís aquest retrobament.

El documental propicia en la darrera jornada –el
cinquè dijous– que els avis incorporin una nova
experiència al seu background, i planteja una visita
a l’exposició “Big Data” del Centre de Cultura
Contemporània, un espai, el de les exposicions,
on antigament estaven ubicats els dormitoris, i que
gairebé cap d’ells coneixia en el seu format actual,
integrant així noves experiències a les antigues.

Els protagonistes són exclusivament els homes
i dones que hi visqueren i el seu testimoni vital.
El documental ha volgut donar-los la veu a ells i
recollir les seves visions personals sobre la seva
infància i adolescència a la Casa de la Caritat en
un documental que vol establir la construcció
i vertebració de la seva personalitat a través
de la seva experiència. En alguns trams estan
acompanyats per treballadors del recinte: les
cambreres del bar del CCCB, Dolors Genovès,
professora de la Facultat de Comunicació de la
Universitat Ramon Llull, Teresa Pérez, relacions
públiques del CCCB, o mossèn Francesc, que, unint
present i passat, contextualitzen els testimonis dels
avis i estructuren l’evolució de la Casa de la Caritat i
els seus usos i funcions.

Les persones grans, gairebé 30, en diversos graus
de participació, expliquen en grup i individualment
els seus orígens, la vida diària, els jocs, la higiene,
la religió, el sexe, la relació amb qui els cuidava,
–monges, cuidadors–, les seves eleccions
professionals en els tallers, i en alguns casos, el
seu adéu a la Casa de la Caritat, en un relat coral
puntejat per les circumstàncies històriques que van
modelar juntament amb l’escenari de l’edifici la seva
personalitat i la seva vida. Unes personalitats que
tenen punts de vista molt diferents a l’hora de valorar
la seva vida a la Casa de la Caritat.

11

“Nens de la Casa de la Caritat al Pati de les
Dones” 2015. Jordi Calafell
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05 PERSONATGES PRINCIPALS
Els protagonistes d’aquest documental són homes
i dones que van tenir una infància diversa tot i
compartir un mateix espai i conviure amb uns
mateixos educadors. Res és blanc i negre. Per a
uns l’experiència va ser bona amb matisos i per a
d’altres va ser dolenta amb matisos, algunes coses
van anar-los molt bé i d’altres molt malament.
Tots van anar a parar a la Casa de la Caritat per
circumstàncies diverses i se la van fer seva. Per això,
després de totes les voltes que han fet a la vida, es
van sentir cridats a retrobar-se en l’espai de la seva
infantesa.
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Montserrat Serrano Vives

La Montserrat va néixer a Barcelona l’any 1939. Era
d’una família de classe mitjana i va esdevenir orfe a
causa de la mort prematura de tots els seus familiars
directes. Va ser a la Casa entre els anys 1946 i 1948,
fins que va ser adoptada per una família benestant
de Sant Andreu que acabaven de perdre la seva
filla natural per malaltia. Ella diu que la van escollir
perquè s’hi assemblava físicament. Tot i que va
viure fins a ser adulta amb aquesta família, ella mai
la va reconèixer com a tal. Durant la vida ha après
a deixar de banda el rancor que li ha provocat el
fet de no sentir el caliu familiar que necessitava. No
s’identifica amb els cognoms de la família adoptiva
i es lamenta per no existir legalment com a filla dels
seus vertaders pares. Recorda el fred i la duresa
d’algunes monges, tot i que les perdona perquè,
segons diu, alguna carència afectiva devien tenir.
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“De tenir una mare, una germana,
una família a tancar-te aquí
dins, on no hi havia ningú que et
digués ‘t’estimo’ o que et posés
bé la roba abans d’anar a dormir,
és dur”
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Júlia Ferrer

Va néixer l’any 1938. La seva mare es dedicava a
ballar amb homes en un club de Barcelona. La va
tenir sent soltera i la va abandonar a la Casa de la
Caritat oblidant-se d’ella per sempre més. No ha
tingut mai notícies de la seva mare. Quan moltes de
les nenes rebien la visita dels seus familiars, ella es
quedava sola. Té molt mal record de la Casa. Explica
que la tractaven miserablement, fins a apallissar-la
sovint. Quan va tenir edat per abandonar la Casa
la van ingressar al manicomi de Sant Boi durant
nou anys, aparentment, sense cap justificació. Ella
mai ha entès com és que va anar a parar allí. Ha
sobreviscut formant una família que li ha donat tot
allò que no havia trobat anteriorment. Ha tingut una
vida dura i difícil, sempre marcada pel seu trànsit
dissortat per la Casa de la Caritat i Sant Boi.

“Jo vaig plorar molt, molt,
moltíssim. I encara ploro”
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Joan Caldes

En Joan va néixer l’any 1921 a Buenos Aires. Va
entrar a la Casa de la Caritat l’any 1930 i s’hi va
estar fins al 1945. És el testimoni amb més edat que
encara és viu. No era orfe, la seva mare, però, no es
podia fer càrrec d’ell. És l’únic que va viure i gaudir
amb plenitud el període de la 2a República, en què
es van implantar models educatius progressistes
i innovadors a la Casa. També va viure de ple la
Guerra Civil i les seves conseqüències virulentes
i, més tard, la decadència franquista. Ha estat
sabater tota la seva vida, ofici que ha desenvolupat
a partir de la seva estada a la Casa de la Caritat.
Té un discurs clar i lúcid a l’hora d’explicar les
seves vivències, que en són moltes. Es mostra molt
conciliador amb tot el que va viure i amb el que
explica la gent de la Casa.
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“La Casa de la Caritat era
necessària perquè les mares no
podien cuidar els fills, i portantlos aquí quedava resolt”
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Empar Andrés

Va néixer a Barcelona l’any 193?. L’Empar va viure
17 anys a la Casa de la Caritat, entre el 1940 i el
1957. Quan tenia 6 anys, a causa de l’imminent
esclat de la Guerra Civil, va ser enviada a unes
colònies que organitzava la Generalitat a la Molina.
No en va tornar fins gairebé dos anys després, ja
que tot i ser una nena de 6 anys va ser retinguda en
un camp de concentració a França. Durant aquest
període el seu pare va morir lluitant al front. Quan es
va retrobar amb la seva mare, aquesta no va poder
assumir el fet de cuidar-la i la va ingressar a la Casa.
Amb resignació i condicionada sempre per una salut
molt delicada, explica les seves vicissituds, tot i que
gràcies al seu pas per allà va conèixer en Jordi, el
que ha estat el seu marit durant els últims 60 anys.

“Jo aquí vaig acceptar el que
em tocava, perquè a casa qui hi
tenia? Ningú”
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Josep Agrés

En Josep ha estat pagès tota la seva vida. Quan
era a punt de sortir de la Casa de la Caritat li van
demanar a quin ofici es volia dedicar, cosa que
ja tenia clar: seria pagès. Recorda amb humor la
seva etapa a la Casa, tot i que és una manera de
canalitzar sàviament la duresa de l’experiència. Té
molt mal record d’algunes monges i, sobretot, dels
capellans, els quals titlla de voler aprofitar-se del
contacte amb els nens. Sempre té un moment per
riure però no es reprimeix en absolut a l’hora de
criticar amb duresa el que allà vivia. La seva mare,
diu, no va poder avortar en quedar-se embarassada
sense desitjar-ho d’ell mateix. A causa d’això, va
ser abandonat a la Casa de la Caritat, convertintse en el que ell mateix anomena un nen “no
deseado”. S’hi va estar de l’any 1935 al 1950. El
seu testimoni és un dels més antics i ens deixa clar
que hi havia nens amb privilegis i nens que no en
tenien. Mai va ser adoptat per cap de les famílies
que es passejaven per allà cercant nens, segons ell,
perquè era petitó i lleig.

“Records bons amb els amics;
amb qui no tenia records bons:
amb els vigilants, les monges
o els capellans, que em feien
fàstic”
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Antoni Serra, l’Americà

L’Antoni no té cap problema a explicar que ell és
un nen nascut fruit d’una violació. La seva mare va
ser abusada per un guarda de seguretat durant la
Guerra Civil. Ella, amb l’únic objectiu de no sentir-se
rebutjada per la seva petita comunitat, abandona el
nadó a la Casa de la Caritat. Amb aquest llast viu
la resta de la seva vida. Abandona la Casa gairebé
amb 20 anys havent provat més d’un ofici sense èxit.
Després de treballar de cambrer en diversos creuers,
viatja de polissó a les Amèriques i acaba treballant
de joier a Nova York, gràcies a la trobada amb un
empresari català. Una vegada format en l’ofici de
joier aconsegueix entrar com a treballador a Tiffany,
cosa que li dóna una reputació i una capacitat
econòmica considerables. Tot i que actualment
viu a Barcelona, passa temporades a Nova York,
gaudint de la seva jubilació com un triomfador (així
el consideren molts dels seus excompanys). Té un
accentuat desarrelament, cosa que li dóna molta
perspectiva a l’hora d’avaluar la seva estada a la
Casa. Per exemple, és sord d’una orella a causa d’un
fort cop que li va propiciar una monja i no sembla
que senti especial rancor.
20

“En una situació com la de
després de la Guerra Civil, en
què no hi havia menjar i en què la
gent de fora menjava menys que
la de dins, no tinc cap queixa”
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M. Teresa Martínez

La Maite és el retrat perfecte de la bona nena. La
seva família va decidir que ella aniria a la Casa
de la Caritat com si anés internada a una escola.
Rebia el tracte d’una nena amb privilegis conforme
al seu estatus. Ella ha viscut l’experiència molt
positivament. El seu testimoni contrasta plenament
amb el dels nens i nenes que eren orfes. Molt
innocent i ingènua amb les habituds de la Casa i,
sobretot, amb l’experiència més punyent que alguns
vivien allà dins. Sent adolescent i per contactes, va
tenir accés a treballar a les oficines de les “pompes
fúnebres” que hi havia instal·lades al mateix
complex de la Casa de la Caritat, cosa que li ha
permès fer una carrera d’èxit com a administrativa
de l’Estat. La seva vida ha estat plàcida i exempta
de qualsevol trauma d’infantesa, a diferència de la
de molts d’altres. Els seus records són bretolades i
coquetejos amb la resta de nens.

“Una bona experiència, m’ho
vaig passar molt bé, cosa que al
carrer no hauria estat igual”
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Ricard Plana, “Palanca”

El Ricard va ser abandonat l’any 1939 amb pocs
mesos de vida al torn del carrer de Ramelleres.
Amb ell hi havia una carta adreçada al personal
de l’hospici on es demanava atenció per al nadó,
ja que aquest estava malalt. Mai va saber res dels
seus orígens fins que, uns anys més tard, una de les
monges li va insinuar que els seus pares acabaven
de morir. En aquell moment va descobrir que, en
realitat, no havia estat orfe. Des de llavors ha mogut
cel i terra per conèixer els seus orígens familiars,
cosa que li ha costat litigis i judicis amb organismes
públics per esbrinar el seu llinatge vertader. La seva
identitat ha estat misteriosament ocultada i encara
no en sap els motius reals. El seu ressentiment cap
a tota la gent que li va ocultar la seva identitat fa
que no es mossegui la llengua a l’hora de comentar
experiències dures que perpetraven els capellans
amb els nens orfes de l’hospici. Tot i haver tirat
endavant com a torner, professió a la qual s’ha
dedicat sempre, el Ricard viu traumatitzat a causa
d’haver destinat tota la seva energia vital a conèixer
els seus orígens.
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“A molts els fa vergonya dir que
han estat a la Casa de la Caritat
perquè eren orfes”
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Maria Lluïsa Salazar

La Maria Lluïsa va viure tota la seva vida sospitant
que la seva mare era una de les monges que hi havia
a la Casa de la Caritat. Fa tot just dos anys, i en el
seu llit de mort, la que fou la mare superiora durant el
període en el qual ella va estar internada, li confessà
que, efectivament, la monja en qüestió era la seva
mare. Havia viscut tota la seva vida fins llavors sense
saber que, en realitat, ella no era òrfena. Va viure des
de ben petita a la Casa, entre els anys 1948 i 1957,
rebent un tracte, sospitosament, diferent. La seva
mare resultava ser d’una família rica de Saragossa.
Aquesta, en quedar-se embarassada sent soltera, va
decidir fer-se monja i tenir la seva filla a prop d’ella
per poder-la cuidar mantenint intacte el secret. La
Maria Lluïsa mai va rebre cap benefici econòmic de
la família, tot i que va tenir tracte amb la seva mare
fins que aquesta va morir. Un cop morta, van tallar
radicalment el contacte amb ella. Tot i això té un
record tendre i bondadós cap a la seva mare i el seu
passat.

“La Casa de la Caritat és casa
meva”
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Llorenç Samaniego, “Sami”

Va néixer a Madrid, el 1943, i la seva mare, que era
de família militar, el va abandonar des del moment
del naixement. Després de passar-se uns anys a la
Casa de la Caritat, va ser adoptat per una família que
vivia a pagès, i la mare adoptiva va morir al cap de
poc temps. Sami no s’entenia amb la segona mare
que ben aviat va arribar a la casa, i es va escapar en
una odissea que inclou una estada a la presó d’una
comissaria durant la nit. Va tornar a la Casa de la
Caritat. Va tenir la possibilitat, després d’intentar
treballar en diversos oficis, d’entrar a treballar com
a xofer a la Diputació. Sami és molt simpàtic, té
sentit de l’humor i li agrada fer riure. Ajuda els seus
companys fent de xofer sempre que el necessiten.
Li encanten les dones.

“Els salesians, com que eren molt
llestos i tenen molta pedagogia,
em van enviar a delineant, jo no
en tenia ni idea”
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Josep Maria Pomarejo

Va néixer l’any 1935. Més endavant va anar a cercar
la tomba de la seva mare a Lugo. Els seus oncles
el van refusar. Ell es trobava amb els companys de
dijous al matí, fins que es va produir una ruptura, i
ara va al bar del CCCB, cada tarda, ell sol a beure’s
un conyac... La seva relació amb les cambreres
del bar és molt afectuosa. És com si fossin la seva
família. Té cara de nen i actua amb la llibertat i la
sinceritat d’un nen. Va formar-se a la impremta de
la Casa de la Caritat, i hi va treballar 45 anys fins
que es va jubilar. Té una lletra molt petita i menuda, i
escriu el seu diari personal.

“Jo, a la impremta, vaig ser
molt feliç”
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DIRECTOR DEL DOCUMENTAL
Joan Lopez Lloret (Barcelona, 1969) va començar
fent curtmetratges en Super 8 (1985-88), va estudiar
Direcció cinematogràfica al CEEC (1988) i es va
especialitzar en Imatge al Centre Calassanç - Actual
ESCAC (1988-1990) de Barcelona. Des del 1990 ha
treballat com a operador de càmera i director de
fotografia en sèries de TV, documentals, espots i
curtmetratges.
Com a director, Joan Lopez Lloret s’ha mogut en
diferents camps (audiovisuals, vídeos institucionals
i curtmetratges). Des de fa gairebé 10 anys està
més centrat en projectes documentals que han
participat en Festivals Internacionals i alguns d’ells
també estrenats en cartellera als cinemes dins l’Estat
espanyol.
Ha impartit diversos workshops de projectes
documentals com a la mostra Docupolis de Santiago
de Xile 2008 i 2010, al DocsForum dins el Docs DF
(Mèxic DF), al DIBA 2009 (Barcelona) o al Bordocs
2009 a la Universitat de Tijuana (Mèxic).

Filmografia
Encants, diari d’un trasllat ( 2014 ) - 52 min Batabat - Sense Ficció (TVC)
138 segons (2013) - 60 min / 70 min - Evohè Films Media Luna (México) / TVC / MEDIA
La cigüeña metálica (2012) - 80 min / 57 min Frame Zero / TVE
Sinaia, més enllà de l’oceà (2011) - 76 min / 52
min - Batabat / La Maroma (Mex) / TVC / ONCE TV
MEXICO (Mèxic). 4 nominacions i 2 premis en el
Festival Pantalla de Cristal (Mèxic 2011)
Espies de Franco (2009) - Codirigit amb Xavier
Muntanya - 52 min - Batabat / Monkey Bay (France) /
TVC / TVE / FRANCE 3 (Realitzador)
Amb ulls de nena (2008) - 52 min - Batabat / TVC
Autoretrat (2008) - 4 min - Curt Festival Flux
Diumenge a les cinc (2007) - 57 min - Batabat /
Tobar Produccions (Belfast) TVC / EUSKAL
TELEBISTA / TG4 (Irlanda )
Utopia 79 (2006-07) - 95 min - Frame Zero / TVC Inst. Cult Nicaragua
Hermanos Oligor (2004) - 85 min - Frame Zero /
TVC / Karma Films - Premi del Públic Festival de
Màlaga 2005 / Millor Documental i Premi del públic al
Docupolis International Film Festival Barcelona 2005.
Gi-SRA (The Water Way) (1998) - 30 min - Aigua
per Sahel Association
26 Degrees in the Shade (1995) - 10 min Muscaria Prod.
Krakers: a Table, a Chair and a Bed (1992) Codirigit amb Cesc Gay - 60 min - Cromosoma /
Muscaria Prod.
Pintures a la bèstia (1990) - 30 min - Muscaria Prod.
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