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~uest és el desig que, en comenc;ar aquest nou any,

el GREHIC vol fer arribar a tots els seus socis, amics,
col-laboradors i castelldefelenes en general.

Després de gairebé sis anys d'existencia del GREHIC, en el que
s'han endegat projectes (Arxiu Grafic) i portat a terme tot un
seguit d'activitats molt diverses: conferencies, visites culturals,
exposicions, publicacions, etc., creiem que ha arribat el moment
d'iniciar una nova etapa dins I'ambit d'actuació de I'entitat. En
aquesta roya etapa, sense oblidar-nos de totes aquestes activitats,
que ja estan plenament definides i consolidades, voldríem ampliar
l'ambit d'actuació i poder inidar altres projectes (com per exemple
la investigació de la documentació historica existent a I'Arxiu
Municipal, etc.) i a la vegada, també, buscar una major implicadó
en I'ambit historic i patrimonial de la ciutat.

Aquesta nova etapa la volem iniciar amb un canvi en el forrnat
d'aquest butlletí, el qual ha de servir, no tan sois per a la
comunicació entre els socis i amics del GREHIC sinó com a
vincle de comunicació i divulgació amb tota la gent interessada
en els diferents aspectes culturals de la nostra societat.

En aquest nou butlletí intentarem donar-hi eabuda a tates aquelles
col.laboracions, articles, cartes, testimonis, etc., que ens feu
arribar, sempre, és ciar, que la tematica plantejada sigui escaient
amb la finalitat divulgativa que pretenem que tingui el butlletí.

Evidentment aquests proposits no sera possible portar-los a
terme si no tenim el suport de tots. Esperem, dones, rebre les
vostres suggerencies, cessions i col.laboracions per tal que
puguem retomar a la comunitat allo que previament aquesta ens
ha proporcionat.



Entre els docurrents que es troben a I'l\rxiu Historiede l'Ajuntarrent
de Castelldefels, n'hi ha que són certarrent interessants, no solarrent
pel que signifiquen com a docurrent historie sinó pel que fa referencia
a situacions eurioses -fins i tot inversemblants avui dia- que allí s'hi
plantegen.
En aquest apartat del butlletí volem reflectir-hi alguns d'aquests
documents, amb el seu regest, la transcripció total del text i la seva
fotografia, de manera que, tots plegats, puguem veure quina mena
de documentació es pot trobar a I'Arxiu Historie del nostreAjuntament.

DOCUMENT NÚM. 1
Regest:
El document que reproduYmaquí, datat el 8104/1751, ens parla del
fet que el comandant militar i polític de Barcelona d'aquell moment:
Juan de Carbajal, avisa els pobles marítims (entre ells Castelldefels)
que només poden comerciar amb vaixells petits que portin la deguda
autorització sanitaria, i en cap cas ho faran amb vaixells forasters.
El motiu de I'avís, i el corresponent castig si no es fa cas, és la saspita
d'un possible contagi.

DOCUMENT NÚM. 1

Transcripció:

Don Juan de Carbajal, vizconde de Reinbus, Brigadier de los Reales !p:",/¡'t.,,¿~.dv.{;¿I4:Lt~.
Ejércitos, Teniente del Rey y Comandante Militar y Político de ésta ':'e'. ,; . /

plaza y su partido. "i : .1},t""d,,,,.,..fJ :--'S'¡>J6r.{(U(,' .

RePidtoa los JtUSdtídas(1)1de los pUdeblosdmadrítilmoExsdelI Dt!S~ritode_mi f...¡t*,.'.~j 1 /6rr(~~d&At~.!d¡;,.~,/ff"""/Y4~,(W~~.
man o y ano a os en e margen e or en e ce en ISlma senor ¡ tmiT L'I1!e1",i""", .•.rrv;., ••(:.w !á, 'M-te- ~~. /#..i.wn<ÚJ<.
Marqués de la Mina, que en las playas de la marina solo han de .. '. VII i l. . ! JI' .. 1

1 ti" tU'Vl.4o/:r-úit'IM-uvJ)t(' UJt<'l- (J("'ln<>i~¡,>Ult-"
admitir a corrercio a los pequeños bastirrentos (2) que hacen el tráfico !It1'V ''''''¿ t,d¡'~ú<-/ l.e-U:7V)v£i~~a:k¡-.
diario por la costa y presentando donde llegan los Boletos de Sanidad 1 ~';IM'I'V""""('""J:r;Í~.9'an,d",,'¿ au-rc-<'<ode. &,.1) mi
de los pueblos de donde salen; pero a toda embarcación forastera . JI dik dl.'1"'{/<cu«,~'cJV z:..¿" ~<?1AJ(Wv<!CX/tWlA'W

se le ha de negar la plática (3) si no la hubiere tomado antes en ésta :. r"''''' r.~"'>J1W6<1' d,'4",,'1f;,..(J?a., .,/?,.6/y¡.J""VAf.
."'-.':'.~:I1. de. t«Mo","d<r~"'"<r,.tL ••..m,ty~ "in-'W>e<A>lti;

capital. En cuya inteligencia y la de haber ahora mayor motivo de ¡ .i/....Mvr/u,f.r"';ld;~""<<,~ .;{",<i<l,w..m1
sospecha de contagio, encargo de nuevo a los referidos Justícias .! ."...:>.••.•AT'~",.',;;.<a? ..~2'~~ "1"~M~¿'<4 .:1M;;
de que vigilen en esta importancia que tanto interesa la pública salud, ¡ .&r / ¡-fenkx..,. /'w; /-i?-Jt= ~ .•.MCVA'?t.VW'l--;

pues de experimentarse alguna omisión o descuido, se castigará con 1
1
/,CVl'" <ddl'(l<oY 4"" •.• a- t-z..'ddU>~'Wl.,rfi;';'~
.dt ')t<. ~~.,d,"lduh.r: 4v",t..- t,.,,.t, ¥U- ¿0&V-

el mayor rigor a cualquiera que contravenga. Y para que no aleguen . . f'W"ye;z'fA.-k UM(tI<X~~./9;«e-'JU") ""Yl-t"'r-'.I2"'1
ignorancia alguna tomaran copia de esta orden y daran al Veredero 1I:w>. f.. IA<''''~ t:t-¿7U'l.", de- Uf/,'m~WYr~~

(4) cuatro sueldos y medio para su trabajo y detención, poniendo el ..?",;,d.~!":"./"~JI?~•..•.•.q<W>fl<.dCVY',,j,,/"I ,v;,dZ;u&,
, ./' '1/ I I /.I¡Í~ Jf(l / .recibo acostumbrado a continuación. . ., :<J""""fA •..•"v(;?'~"'.W.A:V1'U••.' ~tor-ly,!:-fw"'n<7to

Barcelona, a 8 de abril de 1751 I¡-«-é!M""'/:?'J/ <<% k ",;t:;n,'/Tt;-ufIYI.'d-f,/r.w;rnIM
:I/'l'frudc.¡.¡{!/) d" f1.V,.m:~U1/Al4m"~A? !¡'"ui-' a,-

Dn. Juan de Carbajal ¡ l . - I / r
Lugares (anotats al marge del document) DOCUMENT NÚM. 2 - Davant

Castillo de Mongat sin pagar cosa, Badalona, San Martí de Provengals (5), San Adria de Basas, Hospitalet, Comellá,
Prat, Gavá, Castelldefels, Garraf sin pagar nada.

Notes:
(1) Oficial municipal de justída a les dutats, vil'les i lIocs reials.
(2) Embarcadó
(3) S'aplica a un buc quan aquest és admés a comunicadó, passada la quarantena o dispensat d'aquesta.
(4) Persona que és enviada amb despatxos o altres documents per notificar-los, publicar-los o distribuir-los en un o més lIocs.
(5) L10c que actualment ocupa, aproximadament, la zona de Barcelona corresponent al Poble Nou iVemeda.



OOCUMENT NÚM 2

Regest:
Un altre document interessant, sobre tot per la referencia a la festa
major del poble, és una carta, de 13/08/1885, en la que el Govern
Civil de Barcelona aconsella la suspensió de les festes degut a una
epidemia que s'estén per tot Espanya.

Transcripció:

'1 • .-!:?':~:;~:~':;:;''-/.::;~::~:~::::::'-;.~~~~~:;:::::.::~::,:<~:::~;;I - ;7-'--"-'~~_.?'f' . '.E~T~~.-~~-f.

. ~. / ...j;,/:, .

l
DOCUMENT NÚM. 2. Darrera

Sr. Alcalde de Castelldefels Barcelona, 13Agosto 1885

Apreciable Alcalde: Amenazada como está esta provincia de que se extienda por ella la epidemia (1)que está dominando en casi toda España, he consultado

a la Junta provincial de Sanidad acerca de las medidas de precaucion que convenga tomar para prevenir tan desastrosa contingencia y de acuerdo con lo

que me ha informado aquella ilustrada corporacion, he determinado significar a V. La necesidad de desistir o aplazar las fiestas que se acostumbran celebrar

en esta localidad con motivo de su Santo titular, hasta tanto que desaparezca la constelacion que nos amenaza, con lo cual, ademas de haberme complacido,

dispensará un importante y señalado servicio a la salud pública, la que podria alterarse con la aglomeracion de personas procedentes de puntos epidemia dos

que afluirian a esa poblacion en el caso de llevarse a cabo la fiesta.

Queda de V. atento amigo q.s ..m.b.

segell del Govem Ovil de Barcelona i signatura

(1) Cal suposar que es refereix a I'epidemia de OOIerad'aquell mateix any.

Enrie Ferrer

E LS e o NT ES DE TER Ro R A LA primera escaleta". La narradora deixava passar uns
V O RA DEL FO e I o 11 Q U E D IM O N I segons abans de continuar: "Marieta, Marieta, ja soc
VA PASSAR AMB LA MARIETA?" a la segona escaleta". Així I'escala tenia tans esglaons

com volia el narrador, o narradora, i esglaó a esglaó,
pujava la tensió dramatica en les criatures. Seguia el
15e esglaó, la porta, "...Marieta, Marieta, ja soc als
peus delllit". De sobte "...Marieta, Marieta (i lIavors
cridant) ...ja et tinc!!" fent un moviment brusc i provocant
un espant capa<{de produir traumes importants. UF!!.
Poc després la televisió va arribar al poble. Les families
van deixar de parlar a taula. Les velles van deixar de
contar rondalles a la vora del foco Es va trencar una
cadena tan vella com I'home. I ara, cada vegada que
mor una persona gran, moren amb ella histories que
havien passat de generació en generació, fent-nos
cada vegada un xic més pobres.
I a tot aixo ...que dimoni va passar lIavors amb la
Marieta?

No em considero un home vell (tinc 50 anys) perola
vida ha canviat tant i tan rapid, que la meya infantesa,
a la ti deis anys 50 i principis deis 60 del segle passat,
sembla quedar a l'epoca del Jurasic.
Quan jo era petit, alguns ve"ins del "meu" Castelldefels
no tenien lIum electrica, els fogons funcionaven amb
lIenya i a les cuines hi havia una llar de foc que, a
I'hivern, es convertia en el cor de la casa.
Al fer-se fosc sovint es reunien algunes ve'ines i els
nens del carrer al voltant d'aquesta llar de foco L1avors
les dones distreien els nens explicant histories
terrorífiques que ens proporcionaven nits pienes de
mals sons, pero que ens fascinaven.
O'aquestes histories en recordo dues. La primera
explicava, til per randa, el crim de la sagristia del castell
de Castelldefels al segle XIX (avui molt coneguda
gracies al treball de Jordi Navarro, Gabriel Garcia i
Neus Cardona i del que mossen Joan, als anys 80, ja
n'havia estudiat un article de la premsa de I'epoca).
La veu popular de finals deis anys 50 que conservava
aquesta narració la situava en els mítics "temps deis
moros", cosa que volia dir la més extrema antigor.
L'altra historia era un comte popular ben poca solta i
esgarrifós, que explicava la historia de la Marieta. La
Marieta era una dona que va anar a comprar, per a
dinar, un fetge al mercat. En arribar a la pla<{a topa
amb una forca de la que penjava un ajusticiat i li roba
el fetge per estalviar-se els diners. Aquella nit un soroll
desperta la Marieta i una veu cavemosa Ii deia que Ii
tornés el seu fetge: "Marieta, Marieta, ja soc a la



FEBRER---------
Divendres 17: CONFERENCIA (en castellano), sobre el
tema "El budismo, una tradición actual con más de 2500
años de antigüedad", a cargo de Montserrat Falguera
Julia (Tashi Kadro), monja del Centro Budista del Garraf
(Palau Novella).
Después de las anteriores conferencias, dedicadas a
difundir distintos aspectos culturales, religiosos, histórims,
etc, respecto de diferentes culturas del mundo Uudaismo
e hinduismo), hemos pensado que sería interesante
ofrecer una visión global sobre el budismo, una religión,
una filosofía, en definitiva una cultura, con una de las
tradiciones más antiguas hoy existentes.
El acto tendrá lugar a las 19,30 horas, en el Casal de
Cultura de Castelldefels, calle Bisbe Urquinaona, 17-21.

Diumenge 19: VISITA CULTURAL (matinal), al centre
hist6ric de la vil'la de Gava, on podrem donar una ullada
a diferents edificis hist6ries i monumentals de la ciutat,
comentats per I'historiador local Josep Campmany.
La visita es fara mnjuntament amb l'entitat KULTURALES
i ellloe de trobada sera a la porta principal de I'edifici de
I'estació de Renfe de Gava, a les 11 hores del matí.
La visita és totalment gratu'lta i oberta a tothom.
Per a tres informació podeu trucar a la seu del GREHIC
(te!. 93.664.20.50) els dijous, de 17 a 19 hores.

MARC---------
Del 10 al 24: EXPOSICIÓ FOTOGRAFICA "Recuperem
la nostra hist6ria - V', que portara per titol "Castelldefels,
de festa al segle XX". Aquesta exposició presenta, de
manera monografica, part del material recollit en les
diverses campanyes de captació, destinades a ampliar
el fons de I'Arxiu Grafic de I'entitat.
ParaHelament s'esta preparant I'edició d'un IIibre (que es
presentaradurant I'exposició)on es recoIliranles fotografies

de I'exposició (a més d'altres), amb un estudi aprofundit
sobre I'evolució de la festa a Castelldefels, a carrec de
Xavier Clemente i Rosa Arrnelles.
Si disposeu d'imatges o informació i voleu ml'laborar en
I'exposició, truqueu al teléfon de I'entitat, o veniu
directament a la seu del GREHIC: Av. L1uísCompanys,
6 (Edifici de I'Agrupació de Cultura Popular), a la
Muntanyeta, tots els dijous de 17 a 19 hores, en qualsevol
deis casos.

Divendres 17: TAULA RODONA dedicada, a !'igual que
I'exposició, al tema "Castelldefels, de festa al segle XX".
Aquesta Taula Rodona sera la continuació de la que es
va portar a terrne el passat mes de novembre de 2005,
on narres es va poder parlar d'una part d'aquestes festes.
Aquestes taules rodones ens les hem plantejat com si
fossin una tertúlia, en la que tothom pugui parlar i explicar
tot all6 que li sembli interessant. Esperem i desitgem que
la gent que assisteixi ens expliqui les seves vivéncies i
experiéncies (o deis seus pareso avis) per tal de recuperar
una part de la memOriahist6rica castelldefelenca, aquella
que normalment no s'escriu als IIibresd'hist6ria per6 que
cal mnservar. La memOriahist6rica, la hist6ria oral, són
elements que narres ens els poden proporcionar aquelles
persones que encara mantenen vius els seus records i
que, malauradament, cada vega da són menys.
L'acte tindra lloe a les 19,30 hores, en el Casal de Cultura
de Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21.

Dissabte 18: VISITA CULTURAL a Sant Benet de Bages,
un deis edificis més emblematics del romanic catalá
La visita es fara mnjuntament amb I'entitatKULTURALES
i I'hora i lloe de trobada sera a les 9 del matí, a la parada
d'autobusos de darrere I'església de Santa Maria, de
Castelldefels. Preu (amb dinar ind6s): 30 euros
Inscripcions del 1 al 13 de mar(f: L1ibreria Canillo,
Av Constitució, 133.

r.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..,.~.._.._..~.._..-
FEMSORTIRALALLUM . . ..

.•Talmm déiemen la declaraciód'intencionsde l'Editorial,en demanar la c:oHat,bracióde tothom,volem fer avinent
que necessitem ampliar l'Arxiu G~aficde I'entitat, així com el seu fonsdociJmental i els t~timonis orals per a la
recuperadó de la memOriahist6ricadel poble.És per aix6que demanemfotografies,escrits,docurnents,testimonis,
etc., que els ciutadans tinguin a casasevai que puguin servirper ampliar aquestsfons i així poder portar a terme
diferents activitats i servir, a la vegada, per a poder investigar la hist6ria de Castelldefels.
La cessió d'aquests materialsés nomésmomentania(fins que són degudamentdigitalitzats)ja que posteriorment
són retornats als seu s propietaris. Volem FER SORTIR A LA LLUM tot aquest material.
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