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EDITORIAL

Hem de comenc;ar aquest Editorial donant les gracies a tothom per l' acollida que
el GRUP DE RECERQUES HISTÓRIQUES DE CASTELLDEFELS (GREHIC) ha
tingut en aquest nou camí iniciat per tal d'aconseguir els objectius que ens varem
proposar en el moment de la nostra creació.

No podem deixar d'agrair, també, la confianc;a dipositada en el GREHIC per part
d'un deis vilatans amb més carisma que tenim a la nostra vila. Ens referim al senyor
Francesc Capacés de Cros, sense el qual no hagués estat possible la realització de
I'exposició fotografica sobre "¡¡'¡ustraciolls de comem;aments de segle ", portada a terme
durant el mes d'octubre al Casal de Cultura de Castelldefels.

Dins d'aquest capitol d'agrai"ments hem de fer esment, també, de I'ajut que el
GREHIC ha rebut per part de la Regidoria de Cultura de l' Ajuntament de Castelldefels
que, amb la cessió de locals i material, ha permes poder gaudir de les condicions idonies
per poder portar a terme aquestes activitats.

La satisfacció que dóna veure com I'assistencia de gent interessada en els
diferents temes ha omplert els espais on s'han portat a terme les diferents activitats fins
ara realitzades, ens permet veure amb optimisme el futur més proper i, així, poder
mantenir la seva periodicitat.

D'altra banda també hem de fer esment d'un aspecte no tan positiu en el
desenvolupament de les activitats. Es tracta de les visites cultural s, la primera de les quals
(Esparreguera: Colonia Sedó, església romanica de Santa Maria del Puig i ermita
romanica de Santa Margarida del Cairat) es va haver d'ajornar per manca de quorum, la
qual cosa esperem que nomes hagi estat per motius de data o d'horaris i no pas per faltaBárbara Schwarz

Todas las demás masías, comoMas Jové, CalPatxoca (Torre Fael), CanValls,CanViñas,
Ca n'Orbat, CanRoca de Dalt, Cal Ganxo, etc., quedaron dispersadas por las colinas del Garraf.
Si hoy en día wmos paseando por la zona de Cal Ganxo y de la mina de agua, cuyos conductos
enormes se pueden ver todavía entre la maleza, o por Ca n'Aymerich,podemos descubrir todavía

las ruinas de estas modestas pero
típicas edificaciones.

Al hablar con las
familias arraigadas desde hace
mucho tiempo en nuestro pueblo,
se nota todavía una cierta
admiración hacia los grandes
propietarios. Así cuentan que
durante una época Can Roca de
Dalt. y Can Roca de Baix
pertenecieron a un mismo
propietario. Éste, preocupado por
el abastecimiento de agua buena
de Can Roca de Baix, hizo lIewr
una tubería desde la mina cerca
de Can Roca de Dalt, a través de
todos los campos entre las dos
propiedades a la masía de abajo.
Como se ve, algunos tramos de
esta conducción continúon
existiendo.

De Can Baixeras, del
cual queda solamente un edificio

muybonito de principios de siglo, en el punto de salida de la Diagonalde Montemar, cuentan "que
sus tierras iban hasta la estación".

De la zona por donde pasa hoy la calle Manuel Girona cuentan que todo esto eran
campos del "Señor" (ManuelGirona) y que de la cosecha de éstos había que entregar la mitad al
"Señor" (primero a Manuel Girona Agrafel y después a su hijo Manuel Girona Vidal; muchos
piensan que hubo sólo un Manuel Girona; el padre, que compró el castillo, murió ya el 1903). Y
para que este reparto fuera justo el 'Señor" mandaba al final de la cosecha un recaudador que
tenía que pesar los rendimientos de las tierras y lIewrse la mitad.

Cuentan también que, en lugar de pagar el arrendamiento, los payeses compensaron
esta deuda una vez al año con el "Señor", simbólicamente, con un wso de agua.

Pensemos que los ancianos de nuestro pueblo todavía nos pueden contar muchas
historias y anécdotas de su vida que wle la pena retener en una crónica,



d.atractiu de la propia visita. Intentarem portar-la a terme més endavant, una vegada
s'hagi copsat quin és el desenvolupament de les properes visites.

El balan y de tot plegat, pero, creiem que és altament positiu i aixo ens dóna
imims per continuar en aquest camí, intentant mi!lorar aque!ls aspectes que, d'alguna
manera, no estan del tot afinats.

Per aconseguir tot aixo i poder tirar endavant diferents projectes, ens es
necessaria (tal com deiem en I'Editorial de 8/ <:orr(o número 1) la col-laboració de la gent
del earrer, deIs estudiosos i de les entitats i institueions de Caste!ldefels.

PROGRAMA D'ACTIVIT ATS
NOVEMBRE

Divendres 17 - Conferencia a earree de Meree Puig, que parlara sobre el tema
El canon de la be/lesa femenina segons els tracfafs de cosmef;ca
med;el'al. L'aete tindra !loe a les 20 hores, a la Biblioteca Ramon
Femández Jurado, el Castanyer, s/n, de Caste!ldefels.

CRÓNICA D'ACTIVIT ATS

En aquesta columna. dedicada a comentar les activitats més destacables portades a
terme pel GREHIC. farem la Cronica de dues: la conferencia sobre La posició de la dona en
epoca medievali I'exposició fotogrMica sobre II.lustracions de comen;aments de segle.

La primera d'aquestes activitats, portada a terme a la Biblioteca Ramon Fernández
Jurado el passat 29 de setembre, w ser la conferencia sobre La posició de la dona a l'epoca
medievali w anar a corree de Dolors Sanahuja. persona molt vinculada a Castelldefels gracies a
la sew activitat com a professora a I'Institut -Les Marines. d'aquesta vilo, al qual s'ha
reincorporat aquest curs després d'un any destinat a la investigació.

La conferenciant, coneixedora en profunditat del temo de la dona a I'edat mitjana (el
1998 w escriure el lIibre Unmón entre ombres: dones d'Eramprunyd)ens w fer un esbós, com si
fos una de les seves c1asses didactiques de I'institut, de quin era el món de la dona mediewl. El
paper que hi jugaw. les seves penúries, les seves angoixes, les seves calamitats ... tot aixo pie
d'anecdotes, de referencies historiques i de comparances amb el presento el qual, tot i els
aven~os i conquestes aconseguides, no és tan lIunya d'aquell. Durant tota la conferencia, donada
amb un to distes i entenedor, es w fer pales el profund treball d'investigació historie,
documental, etc. portat a terme per la Dolors Sanahuja.

L'altra activitat que hem de remarcar és I'exposició portada a terme del 9 al 25
d'octubre al Casal de Cultura de Castelldefels, dedicada al temo II.lustracions de
comen;aments de segle. amb fotografies antigues de Castelldefels provinents del lIibre de
Francisco de Bofarull i Sans El castillo y la baronía de Aramprunyó (1911) i el fons documental
del senyor Francesc Capacés.

L'exposició. que constaw de 28 fotografies amb un seguit de textos explicatius,
estaw dividida en quatre apartats: 1) situació en que es troba el lIibre original de la Baronia
d'Eramprunya, relació deis documents més importants de que consta aquest lIibre i els
estudiosos que han tingut accés a consultar-lo; 2) vicissituds del castell d'Eramprunya alllarg de
la sew historia; 3) I'església del castell de Castelldefels i 4) les torres de defensa. A I'inici de
cada apartat hi havia un text introductori i cada fotografia portaw un peu identificatiu.
L'exposició es completaw amb una vitrina on s'exposaw un deis poes exemplars que encara es
conserven del lIibre d'en Bafarull, propietat del senyor Capacés.

El dio de la inauguració de I'expasició, amb la sala plena de gom a gom, hi w haver uns
breus parlaments per part deis representants del GREHIC, de l'Ajuntament i del mateix senyor
Capacés, en els que es w posar de relleu la importancia que té per a la vida d'un poble i en aquest
cas per a la vilo de Castelldefels, la recuperació, coneixement i divulgació de tot 0110 que.
d'alguna manera. formo part de la historia viw de la ciutat. Per la sew banda el senyor Capacés
w explicar quines havien estat les vicissituds per les que w passar quan, en el seu moment. w
aconseguir fer seu I'exemplar del lIibre expasat a la sala. Un parlament (el del senyor Capacés)
pie d'anecdotes i de reivindicacions que wn posar de manifest que. quan s'estima alguna cosa.
tots els esfor~os que s'hi esmercen per aconseguir tirar-la endawnt són pocs, i que amb la
col.laboració de tots es poden portar a ter me fites importants.

* * *

Dissabte 25 - Visita guiada a Sitges i Vilanova. Ruta de "los americanos", Palau
Marieel (Sitges) i visita al Museu Romantie "Can Papiol" (Vilanova).
Sortida a les 9 del matí, del darrere de l' església de Santa Maria, de
Caste!ldefels. Preu: 4000 pessetes. Dinar inclos. Reserves fins el 18 de
novembre, a la IIibreria Tarse (e/. Dr. Ferran, 29).

DESEMBRE

Divendres 15 - Conferencia a carree del senyor Pere Bonnín que parlara sobre el tema
Anf;sem;f;sme cr;sf;a a Espanya. L'aete tindra !loe a les 20 hores, a la
Biblioteca Ramon Femández Jurado, el Castanyer, sin, de Caste!ldefels.

GENER 2001

Divendres 19 - Conferencia a carree del senyor Josep M. Miñarro, que parlara sobre el
tema Els al'encs; les coves del Garra! L'acte tindra !loe a les 20 hores,

a la Biblioteca Ramon Femández Jurado, e/ Castanyer, sin, de Caste!ldefels.

GRUP DE RECERQUES HISTORIQUES DE CASTELLDEFELS

E-moil: recerques@hotmail.com
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