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Entre les diferents possibilitats de coneixer la nostra história, el Grup
de Recerques Históriques de Castelldefels (GREHIC) ha promogut
activitats i ha col.laborat en molt diversos camps: des de les excavacions
que s'estan fent a la Cova del Rinoceront (Ca n'Eimeric), com a
exemple de recuperació i estudi deis testimonis més antics del que
ha passat al territori de Castelldefels, fins a I'arxiu gratic -
fonamentalment fotografic, peró que pot incloure tant dibuixos, planols
o pintures com filmacions o gravacions digitals - que, en base a
tecniques progressivament més sofisticades, ens ofereixen una imatge
més directa del que ha estat la gent i I'entorn paisatgístic en temps
més recents.

La conservació de la MEMORIA GRAFICA és i sera per al futur un
instrument valuosíssim, al que animem a contribuir a tots aquells que
disposin de material (fotografíes, factures, postals, etc.) que pugui
completar I'arxiu del GREHIC.

Una imatge val més que mil paraules, peró per quan no es disposa
d'aquesta imatge o per interpretar millor les que es tenen, els documents
escrits són una eina fonamental. La recuperació, conservació i estudi
de la documentació escrita ha estat un altre deis camps en que el
GREHIC ha dedicat els seus esforgos. Mitjangant conferencies, taules
rodones i xerrades s'ha procurat facilitar a la població de Castelldefels
I'accés als coneixements d'especialistes en ambits molt variats i
divulgar aquesta experiencia. Dins aquesta línia d'activitat s'han
organitzat, arreu, actes orientats a la "Recuperació de la Memória
Histórica": per tal de ressituar un passat molt proper que, per
circumstancies históriques prou conegude,s ens arribava esbiaixat i
gens plural. S'ha donat així la possibilitat d'explicar fets i experiencies
des de punts de vista que no havien tingut oportunitat d'expressar-
se.
La MEMORIA ORAL ha estat, des de la més remota antigüitat, un
vehicle cultural que ha substitu'it la manca d'altres mitjans de transmissió
de la informació o que ha servit com a complement d'aquest mitjans
-no sempre oberts a coses importants peró no prou valorades enfront
d'altres més cridaneres- o com a via alternativa quan no s'ha tingut
accés a aquests mitjans perqué no convenia. Tradicions, costums o
lIegendes, dites i expressions populars, paraules ja en desús o noms
de lIocs s'han conservat sovint per uns avis que, en un entorn familiar
radicalment modificat en les últimes decades, els transmetien als
més joves.

Per a que no es perdin coneixements que potser només es conserven
al cap de la gent gran - amb el compte enrera que óbviament aixó
suposa -el GREHIC ha portat a terme, a comen,aments del 2008.
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unes trabad es al voltant de dos temes ben diversos: 1)
els refugis antiaeris de Montmar durant la Guerra Civil i
2) els antics masas de Castelldefels.

De la ma de la senyora Pilar Cras, antiga habitant de la
Torre Fael, i de Soledad Duñabeitia i Miquel Murillo,
actuals propietaris de Mas Jover, varem fer una visita a
les restes del refugi conegut com "deis avellaners" i també
a I'actual Mas Jover.

Pilar Cros, Soledad Duñabeitia i Miquel Murillo amb Barbara Schwarz

Agra'¡'m les seves aportacions, que hem gravat per ampliar
els nostres arxius, i fem una crida - com en el cas de la
Memoria Gratica - a tata aquella gent de certa edat que
pugui i vulgui transmetre unes vivencies personals que
ens poden ser d'interes per a tothom.

També agra'lrem a familiars o coneguts de persones que
disposen d'aquests coneixements, o d'aquests materials,
es posin en contacte amb el GREHIC.

Refugi amb les seves entrades

Documentació Histórica

Noves informacions sobre CAN JOVER i CAL MATIES *
Treballant amb el Fons Girona de l'Arxiu de la Baronia d'Eramprunya (ABE), s'han trobat un seguit de
documents que enriqueixen el coneixement de dos deis masos més antics de Castelldefels. Aquests
documents són els corresponents a les Unitats de Catalogació (UC) 206, 785, 911 i 917.

El mas conegut com Can Jover és un deis quatre masos
més antics de Castelldefels. La primera referencia que
en tenim és de 1329. Al llibre Les Masies. Guia del
Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels 11(1) se'n fa una
descripció, molt complerta, del que devia ser el moment
inicial de la rehabilitació, per part deis actuals prapietaris,
d'una construcció en mal estat de manteniment, després
d'haver-se adaptat a I'ús com a restaurant i d'uns anys
d'abandonament.
La descripció arquitectonica en aquest lIibre no assegura
I'existencia d'un "torreó", pero avui s'hi pot veure la
prolongació d'una base de torre quadrada que es va
trabar a I'interior sobre el punt més alt del terreny i sobre
roca. Tampoc es concreta en els documents per ara
coneguts que el mas tingués torre.

De les informacions que es disposava I'any 2002 referents
als titulars més antics i a les successives denominacions
que pren ellloc podem ara afegir-hi algunes dades noves
que del treball amb I'ABE hem anat aconseguint (2).
Una de les UC d'aquest arxiu, la 917 , aporta al seguit
de noms coneguts - Ferrer deis Pujols, Virginal, Nadal
i Jover - una nova correspondencia, probablement
anterior: Pi.

Aquesta UC 917, que no conté cap descriptor geografic
a la fitxa de I'ABE, caldria haver-Ia afegit a la nota previa
que feiem al Cataleg (3), pero encara no I'haviem
descoberta. Consisteix en un Indice alfabético de los
mansos integrantes de la Baronia de Aramprunya. No
esta datat i recull masos de, solament: Castelldefels,
Gava, Begues i Sant Miquel d'Erampruliya. Per la lIetra
F inclou "Ferrer" i al costat la correspondencia "Virginals,
Pujol, Pi". Per la P: "Pi" i "Pujols" tenen correspondencia
amb "Ferrer del Verginal ó Verginal".
Per la V, "Virginals" té al costat "Ferrer, Pujols, Pi".
Tant el document com la denominació "Pi" serien
anteriors a 1598, ja que encara no apareix la de Nadal
i en el capbreu de 1598 un Pere Nadal confessa el mas
Virginal (4).
En una segona UC, la 206, que repradueix la confessió
feta el 23 de juliol de 1632 per Pere Nadal del Mas
Virginal, omplim una mica el buit que hi havia entre 1598
i 1784 en el lIibre Les Masíes respecte d'aquest mas.
Segons el document, el Pere Nadal de 1632 es defineix
com pages (cultor) de St. Martí de Torrelles i resulta ser
fill d'un altre Pere Nadal, casat amb Benedicta Nadala,
que al testament que fa el 18 de desembre de 1591
institueix hereu universal en quart 1I0c al seu fill Pere.



El mas conegut com Can Jover és un deis quatre masos
més antics de Castelldefels. La primera referencia que
en tenim és de 1329. Al lIibre Les Masies. Guia del
Patrimoni Arquitectónic de Castelldefels II (1) se'n fa una
descripció, molt complerta, del que devia ser el moment
inicial de la rehabilitació, per part deis actuals propietaris,
d'una construcció en mal estat de manteniment, després
d'haver-se adaptat a I'ús com a restaurant i d'uns anys
d'abandonament.
La descripció arquitectónica en aquest lIibre no assegura
I'existencia d'un "torreó", peró avui s'hi pot veure la
prolongació d'una base de torre quadrada que es va
trobar a I'interior sobre el punt més alt del terreny i sobre
roca. Tampoc es concreta en els documents per ara
coneguts que el mas tingués torre.

De les informacions que es disposava I'any 2002 referents
als titulars més antics i a les successives denominacions
que pren ellloc podem ara afegir-hi algunes dades noves
que del treball amb I'ABE hem anat aconseguint (2).
Una de les UC d'aquest arxiu, la 917 , aporta al seguit
de noms coneguts - Ferrer deis Pujols, Virginal, Nadal
i Jover - una nova correspondencia, probablement
anterior: Pi.
Aquesta UC 917, que no conté cap descriptor geografic
a la fitxa de I'ABE, caldria haver-Ia afegit a la nota previa
que feiem al Cataleg (3), peró encara no I'haviem
descoberta. Consisteix en un Indice alfabético de los
mansos integrantes de la Baronia de Aramprunya. No
esta datat i recull masos de, solament: Castelldefels,
Gava, Begues i Sant Miquel d'Eramprunya. Per la lIetra
F inclou "Ferrer" i al costat la correspondencia "Virginals,
Pujol, Pi". Per la P: "Pi" i "Pujols" tenen correspondencia
amb "Ferrer del Verginal ó Verginal".
Per la V, "Virginals" té al costat "Ferrer, Pujols, Pi".
Tant el document com la denominació "Pi" serien
anteriors a 1598, ja que encara no apareix la de Nadal
i en el capbreu de 1598 un Pere Nadal confessa el mas
Virginal (4).

Un altre aspecte de la masía Can Jover

En una segona UC, la 206, que reprodueix la confessió
feta el 23 de juliol de 1632 per Pere Nadal del Mas

Virginal, omplim una mica el buit que hi havia entre 1598
i 1784 en el lIibre Les Masies respecte d'aquest mas.

Estat actual de la Masía de Can Jover

Segons el document, el Pere Nadal de 1632 es defineix
com pages (cultor) de St. Marti de Torrelles i resulta ser
fill d'un altre Pere Nadal, casat amb Benedicta Nadala,
que al testament que fa el 18 de desembre de 1591
institueix hereu universal en quart 1I0cal seu fill Pere.
Per mort deis seus germans, la propietat -acreditada en
pergami el25 d'abril de 1588 pel notari Nadal Castelló-
passa a aquest Pere Nadal, fill, que ha d'ésser el del
capbreu de 1598. Per aquest mate ix document sabem
que en aquella data de 1632 ja un tal Gil Jover té
propietats que afronten: amb el mas Virginal per I'est i
amb una pega de terra herma al Poal, en aquest cas per
I'est i pel nord. Per les notes al marge del document, la
pega del Poal i el mas Virginal passen mes tard -uns
inconcrets: "esta la te vuy" o "posseheix avuY", no
permeten precisar més que: amb posterioritat a 1707,
data de la cópia autenticada- a ser propietat de Salvador
Jover.

Una tercera UC, la 911, que -pel periode que agafa (1620-
1668) i pel titol Documentos fehacientes para la sucesión
de los dominios útiles de los mansos Sacalm y Virginals
de Castelldefels- semblaria poder aportar molt, ha resultat
poc aclaridora pel que fa al mas Virginal o Jover.
Aquesta UC, a diferencia de les dues anteriors, no inclou
un document sinó 10.
Tres son capitols matrimonials i altres tres son testaments.
Deis 10 documents n'hi ha tres (els últims) que semblen
cópies del primer, del cinque i del sise. Mentre que el
sete i el vuite son dos testaments gairebé identics de la
mateixa persona (Jeroni Jover) i en dates molt properes
(20 de juliol i 18 d'agost de 1688). Estariem parlant, per
tant, de 6 documents (o, si s'esbrinen les diferencies,
potser 7). En cap moment es parla deis masos Sacalm
i Virginals (excepte en el titol) peró, tot i aixi, aixó té la
seva significació com veurem.
L'únic mas del que es fa esment és el mas de Ginoles,
a Sta. Maria de Mediona Ua veurem perque) i I'única
casa de Castelldefels que surt és la del 1I0canomenat



El mas conegut com Can Jover és un deis quatre masos
més antics de Castelldefels. La primera referencia que
en tenim és de 1329. Al Ilibre Les Masies. Guia del
Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels 11(1) se'n fa una
descripció, molt complerta, del que devia ser el moment
inicial de la rehabilitació, per part deis actuals propietaris,
d'una construcció en mal estat de manteniment, després
d'haver-se adaptat a I'ús com a restaurant i d'uns anys
d'abandonament.
La descripció arquitectonica en aquest IIibre no assegura
I'existencia d'un "torreó", pero avui s'hi pot veure la
prolongació d'una base de torre quadrada que es va
trobar a I'interior sobre el punt més alt del terreny i sobre
roca. Tampoc es concreta en els documents per ara
coneguts que el mas tingués torre.

De les informacions que es disposava I'any 2002 referents
als titulars més antics i a les successives denominacions
que pren ellloc podem ara afegir-hí algunes dades noves
que del treball amb I'ABE hem anat aconseguint (2).
Una de les UC d'aquest arxiu, la 917 , aporta al seguit
de noms coneguts - Ferrer deis Pujols, Virginal, Nadal
i Jover - una nova correspondencia, probablement
anterior: Pi.
Aquesta UC 917, que no conté cap descriptor geografic
a la fitxa de I'ABE, caldria haver-Ia afegit a la nota previa
que feiem al Cataleg (3), pero encara no I'haviem
descoberta. Consisteix en un Indice alfabético de los
mansos integrantes de la Baronia de Aramprunya. No
esta datat i recull masos de, solament: Castelldefels,

Gava, Begues i Sant Miquel d'Eramprunya. Per la Iletra
F inclou "Ferrer" i al costat la correspondencia "Virginals,
Pujol, Pi". Per la P: "Pi" i "Pujols" tenen correspondencia
amb "Ferrer del Verginal ó Verginal".
Per la V, "Virginals" té al costat "Ferrer, Pujols, Pi".
Tant el document com la denominació "Pi" serien
anteriors a 1598, ja que encara no apareix la de Nadal
i en el capbreu de 1598 un Pere Nadal confessa el mas
Virginal (4).
En una segona UC, la 206, que reprodueix la confessió
feta el 23 de juliol de 1632 per Pere Nadal del Mas
Virginal, omplim una mica el buit que hi havia entre 1598
i 1784 en el lIibre Les Masies respecte d'aquest mas.
Segons el document, el Pere Nadal de 1632 es defineix
com pages (cultor) de St. Martí de Torrelles i resulta ser
fill d'un altre Pere Nadal, casat amb Benedicta Nadala,
que al testament que fa el 18 de desembre de 1591
institueix hereu universal en quart 1I0cal seu fill Pere.
Per mort deis seus germans, la propietat -acreditada en
pergamí el 25 d'abril de 1588 pel notari Nadal Castelló-
passa a aquest Pere Nadal, fill, que ha d'ésser el del
capbreu de 1598. Per aquest mateix document sabem
que en aquella data de 1632 ja un tal Gil Jover té
propietats que afronten: amb el mas Virginal per I'est i
amb una peya de terra herma al Poal, en aquest cas per
I'est i pel nord. Per les notes al marge del document, la
peya del Poal i el mas Virginal passen mes tard -uns
inconcrets: "esta la te vuy" o "posseheix avuY", no
permeten precisar més que: amb posterioritat a 1707,
data de la copia autenticada- a ser propietat de Salvador

COL'LABORACIÓ

25 ANYS O'INFORMATIUS A RAolo CASTELLOEFELS

L1uís Felip Jorcano

Oesprés de la celebració, alllarg de 2007, del25é aniversari de Radio Castelldefels,
amb un seguit d'actes i activitats, ens ha semblat que calia donar la paraula als
propis implicats. És per aquesta raó qu e el GREHIC ha cregut oportú sumar-
se a aquests actes amb I'organització d'una taula rodona (veieu el Programa
d' Activitats d'aquest mateix Butlletí) on s'expliquin aquelles experiéncies,
anécdotes, fets curiosos .., que, alllarg d'aquests 25 anys han passat a formar
part de la memoria coHectiva de Castelldefels.
En aquest sentit hem volgut plasmar, també en el paper, alguns d'aquests fets
puntuals i per aixo Ii hem demanat a un deis integrants d'aquesta radio, el L1uís
Felip Jorcano, a més també soci del GREHIC, que ens fes una petita historia
d'aquesta radio, des de la seva perspectiva,

Els primers informatius de Radio Castelldefels tiraven de
la premsa escrita. Simplement, es tractava d'un recull de
noticies retallades i lIegides pels locutors.

Aquesta situació es mantingué fins els últims mesos del
1983 i els primers del 84, en que es crea, per oposició,
la playa de cap d'informatius, i, a partir de la presa de

gosseSSió d'aquest, es van comenva a emetre informatius

de producció propia i de tematica predominantment local.

MOBILlTZACIÓ ESCOLAR

Fent historia, cal recordar, el juny del 1984, la visita a
Castelldefels delllavors president de la Generalitat, Jordi
Pujol, que fou abordat per una manifestació que li exigia
la construcció de I'escola Margalló: Radio Castelldefels
hi era, amb un microfon, enmig del Molt Honorable i els
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manifestants. Poc després, la radio acompanyava la
comitiva d'autocars cap el Parlament de Catalunya per
reclamar els pressupostos que fessin possible la
construcció del centre.

Una "exclusiva" deis informatius de Radio Castelldefels
va ser descobrir la preséncia del conseller d'Ensenyament
de I'época en un hotel de la ciutat.

Les seves declaracions van provocar un terrabastall
polític, amb indignada réplica de I'ex alcalde Agustín
Marina.

PRIMER CAS DE SIDA

La noticia d'un deis primers casos de SIDA a Espanya,
la d'un nen de Castelldefels contaminat per una transfusió
de sang que causa la seva mort, el va donar la nostra
radio. Els butlletins informatius de Radio Nacional
d'Espanya se'n van fer ressó, citant la font original i
provocant que durant un parell de dies, els teléfons de
la nostra redacció traguessin fum de tantes trucad es de
mitjans de comunicació de tota mena.

Passar una nit amb la Policia Local de Castelldefels va
permetre als informatius comprovar, "in situ", com treballen
els nostres agents en la preservació de la seguretat deis
ciutadans. La radio va tenir fins i tot I'oportunitat de
retransmetre, en fals directe, la persecució i detenció
d'un presumpte lIadre pels carrers de la ciutat.

En les campanyes electorals, el personal de I'emissora
s'havia de multiplicar per cobrir els diversos actes
electorals, alguns d'ells celebrats a la mateixa hora.

Després tenien 1I0c els programes especials, un cop
tancades les urnes; amb entrevistes personals deis
candidats, per tal que valoressin els resultats. També la
radio envia a Barcelona un redactor per seguir, des del
centre de dades. les eleccions al Parlament de Catalunya
del 1984, amb puntuals connexions telefóniques, en qué
s'inclo"len entrevistes als candidats, enregistrades per
magnetófono

FRAGA, MARAGALL, BLAS PIÑAR ...

Personatges polítics, a més del ja mencionat Jordi Pujol,
com ara Manuel Fraga, José Maria Aznar, Rodríguez de
la Borbolla, Pasqual Maragall i el cuba Robaina, van
visitar Castelldefels i varen parlar, a través deis micrófons
de la nostra radio, alla on estiguessin.

A peu pel carrer en el cas de Fraga, que contestava
sense aturar-se a les preguntes atropellades; des de la
seu del PP de Castelldefels per part d'Aznar, abans
d'esdevenir president del govern; a Rodríguez de la
Borbolla, el president andalús, se'l va empescar mentre
baixava les escales de la Plaga de la Cultura; a Pasqual
Maragall, Ilavors alcalde de Barcelona, entre I'alcalde
Agustín Marina i un conegut florista de la Plaga de
l'Església, que I'obsequia amb un ram de ftors; Robaina,

aleshores dofí del régim castrista, va atendre la radio a
les portes del polisportiu de la Plaga de la Cultura.

Un personatge peculiar deis anys vuitanta, Ruiz-Mateos,
I'ex amo de Rumasa, es passeja per la Plaga de I'Església
repartint paperetes contra el govern socialista, aprofitant
els micrófons de I'emissora per lIengar declaracions
incendiaries. La radio no va poder entrevistar cara a cara
I'ultradeta Bias Piñar, peró ho va compensar uns dies
després, des del seu despatx madrileny, telefónicament:
es va mostrar molt receptiu i afable.

CONTRA EL TRA<;AT DE L'AUTOPISTA

Les massives manifestacions contra el tragat de I'autopista
del Garraf, van tenir una cobertura total i el reporterisme
va assolir cotes maximes en I'espera. Hores i hores a la
sala deis passos perduts de la Casa Gran esperant els
resultats de les lIargues deliberacions d'ajuntaments i
entitats ciutadanes: declaracions - fins i tot en I'interior
d'un cotxe particular, ja ben entrada la nit! -. acords,
manifestos respecte a aquell contenciós que trasbalsa
la nostra societat deis anys noranta.

Més recentment, al nou segle, la radio ha estat present
en les manifestacions contra els sorolls deis avions que
sobrevolen la ciutat, en especial la que es va portar a
terme a la Plaga de Sant Jaume de Barcelona.

També trasbalsa Castelldefels el descobriment d'un
apartament-amagatall de terroristes d'ETA prop del
Passeig Marítim. La radio s'hi va desplagar, preguntant
als ve"lns de I'edifici d'apartaments. tots ells sorpresos
perqué els etarres es comportaven amb normalitat.

A les acaballes del 2005, les ones es van commoure
amb I'expressió de dol multitudinari per I'assassinat de
tres membres de la familia Royo, arran d'un intent de
robatori a la seva botiga.

La justícia va tenir el seu 1I0cen els informatius i el seu
"enviat especial" al Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, de Barcelona, va seguir el judici contra els
presumptes responsables de la contaminació d'amiant
a alumnes i professors deis instituts de Castelldefels per
les obres de desmantellament de la fabrica Rocalla.

Durant elllarg procés, els informatius gaudiren d'un facil
accés als arguments de I'acusació pública, gracies a
I'excel.lent disponibilitat del fiscal de medi ambient, Pérez
de Gregorio.

Al Tribunal es va poder copsar diverses vegades la versió
de I'advocat defensor deis acusats, el qual, finalment,
va aconseguir guanyar el cas i que els seus patrocinats
restessin innocents deis carrecs.

UNA CIUTAT lUNA EMISSORA

La radio ha estat testimoni de I'espectacular transformació
de Castelldefels en el darrer quart de segle.



Així, per exemple, ha copsat temes que van des deis
reportatges sobre els últims horts privats de Can Sou
fins als actes d'inauguració del parc d'Asturies i I'escola
Edumar. Del que va d'una Mostra de Gastronomia a una
altra, amb vint anys pel mig, als antics solars de la
Muntanyeta i a I'actual Parc del mateix nomo

Del que va de les darreres sirenes de la fabrica Rocalla
a I'espai de la Pla(fa de I'Esperanto, i la preséncia propera
del gran centre comercial de I'Anec Blau.

A la Pla(fa de I'Esperanto, la unitat mobil de la radio va
ser-hi recentment per difondre la coHocació de la primera
pedra deis nous locals de la Policia Local.

Radio Castelldefels testimoni, i notari, amb els seus estris
de reproducció i enregistrament, que també han
evolucionat en el temps: des del mític "revox", fins els
lIeugers "MD"; des deis incomodes talls de veu de les
cintes magnetofoniques, fins els talls numerats transmesos
de manera instantania, de redacció a control, per
ordinador. I darrera els estris i la tecnologia, els homes
i dones que els utilitzen.

Entrada Radio Castelldefels

Radio Castelldefels ha conservat durant aquests 25 anys
el "nucli fort" del seu personal fix, tant pel que fa a la part
técnica com periodística.

Diferent ha estat la gent que ha col.laborat col'labora en
omplir la programació, que ha canviat for(fa al lIarg
d'aquest temps, pero que, gracies a ella, I'ha sabut
mantenir en tota la seva rica diversitat.

EXPOSICiÓN FOTOGRÁFICA DE CHARLOTTE GRAHN - MENDOZA
"Mi Cubita querida"

Barbara Schwarz Fleckenstein

Charlotte Grahn: Autoretrat M ie n t r a s q u e la
madre, acostumbrada a

un ambiente humilde y tranquilo de una aldea en los
alrededores de Berlín, vigilaba por la moral protestante
y la tradición de la familia, el padre introdujo a las hijas
en la vida multicultural y apasionante de la metrópoli.
Werner Grahn, el padre, llevaba la sangre de los paises
escandinavos, de Rusia y Polonia en sus venas y
trabajaba -con sus nueve idiomas bien hablados-de
intérprete para la policía berlinesa.

En 1929, cuando la madre Grahn volvió con su hija
menor, lnge, del certamen de Miss Universo, celebrado
en Estados Unidos, donde la joven había representado
a Alemania -en aquel entonces una chica de 19 años

Cuando Charlotte
Grahn nació, en el
Berlín del emperador
Guillermo 11,nadie podía
imaginar que fuera a
tener una vida tan larga
y agitada.

Junto con sus dos
hermanas, creció en el
seno de una familia muy
abierta a la vida
plurinacional del Berlín
de los años veinte.

tenía que ir, todavía, acompañada por un adulto- trajeron
en su "equipaje" a un joven estudiante cubano que había
subido al barco al hacer éste escala en Cuba. Este joven
viajaba con el objetivo de estudiar arte en París y Leipzig.

Luis Mendoza y Capdevila -hijo de una ilustre pintora de
La Habana- acompañaba a las mujeres a Berlín, donde
conoció y se enamoró de Charlotte Grahn, iniciando una
vida larga de aficiones comunes: la fotografía, las artes
plásticas, la moda, la publicidad, etc. Introducidos por la
hermana en el mundo de la moda, del cine y de la
publicidad pasaron unos años, artísticamente, muy
fructíferos en la capital alemana.

En 1932 deciden casarse y se trasladan, tres años más
tarde, a Cuba, donde Luis se incorpora al "art staff' de
los almacenes "El Encanto". Mientras tanto, Charlotte
abre, como primera fotógrafa de Cuba, su estudio en
Malecón y, más tarde, en Prado y Colón.

A pesar de sus dificultades iniciales con el idioma
castellano, muy pronto se siente acogida en la familia
Mendoza Capdevila y ve a Cuba como su nueva patria.

Después de sus prácticas iniciales de Berlín, Charlotte
se da cuenta, en su nueva vida profesional en Cuba,
que lo que mejor domina es el retrato.

Jugando con la luz y captando el mejor momento,
mientras conversa con la persona a retratar, hace
verdadera magia con la cámara.



En esta exposición mostramos, de
manera restringida, el resultado
impresionante de aquella época.
En 1946 el matrimonio se traslada a
Miami (EE.UU.) para abrir,
conjuntamente, un estudio fotográfico,
dedicándose primordialmente a la
fotografía comercial. Al abandonar
definitivamente sus actividades
profesionales, que les reportaron
muchos elogios y satisfacciones
personales, toman la decisión de
trasladarse a Catalunya, país de
procedencia de los abuelos de Luis,
la familia Capdevila Casas,
instalándose en Castelldefels en el
año 1986.

Plantació tabaquera a Cuba.
Foto: Lotte Grahn

Camperol cuba
Foto: Lotte Grahn

NOTíCIES DEL GREHIC

•

A l'exposiciÓ, hi participen
entre molts d'altres, Angel
fernández i Manolo Rivera

Elllibre porta una introducció del poeta, escriptor, pintor ...
Felipe Sérvulo, castelldefelenc de pro, que ens dona la
seva particular visió del que
pretén transmetre aquest
lIibre.

En I'acte d'inauguració es va presentar el darrer lIibre
del GREHIC: Imatges de Castelldefels-7. La visió deIs
artistes que, d'alguna manera, és el cataleg de I'exposició
pero ampliat amb moltes més imatges, intentant donar
un cop d'ull a la historia de Castelldefels a través de
I'obra gráfica existent.

En les anteriors edicions sempre havíem exposat imatges
fotografiques sobre diversos temes (societat, personatges,
turisme, festes ...) pero en aquesta ocasió ens ha semblat
que seria molt interessant saber com "veuen" la ciutat
els ulls de les persones, a través de les seves obres
(pintura, gravat, etc.).

Castelldefels, el GREHIC ha volgut donar la paraula (de
fet, la imatge) als artistes que han plasmat la nostra ciutat
en les seves obres.

El 28 de mar~ es va inaugurar I'exposició Imatges de
Castelldefels: la visió deIs artistes, que es mantindra
oberta, al Casal de Cultura, fins el 12 d'abril. En aquesta
vuitena edició del cicle d'exposicions sobre Imatges de

En Jordi Navarro donant detal/s, durant la xerrada

En la seva xerrada el conferenciant, a més d'una
aproximació als esdeveniments, va donar un cop d'ull al
Castelldefels de finals del segle XIX, un poble que, com
ens podem imaginar, era totalment diferent de I'actual.
Jordi Navarro és autor - juntament amb Neus Cardona
Vives i Gabriel Garcia Rosauro - delllibre "El Crimen de
Castelldefels" (1999), fruit d'una lIarga investigació de
tretze anys, on s'expliquen uns fets ocorreguts a finals
del segle XIX, no per molt coneguts menys interessants.

El passat 13 de mar~ es va portar a terme, al Casal de
Cultura de Castelldefels, una conferencia a carrec de
Jordi Navarro Pérez, que ens va parlar sobre el tema:
El crimen de Castelldefels, entre realidad y ficción.



PROGRAMA D'AcTIVITATS

ABRIL _

Fins el12 d'abril: EXPOSICIÓ sobre el tema Imatges de
Castelldefels: la visió deis artistes. En aquesta vuitena
edició del cicle d'exposicions sobre Imatges de Castelldefels,
hem volgut donar la paraula (de fet, la imatge) als artistes
que han plasmat la nostra ciutat en les seves obres.
En les anteriors edicions sempre haviem exposat imatges
fotografiques sobre diversos temes (societat, personatges,
turisme, festes ...) pero en aquesta ocasió ens ha semblat
que seria interessant saber com "veuen" la ciutat els ulls
de les persones, a través de les seves obres (pintura, gravat,
etc.). Al Casal de Cultura de Castelldefels.

Oel4 al 18: EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA de Lotte Grahn-
Mendoza. La Lotte, una artista de la camera, fa més de 20
anys que viu a Castelldefels i aquesta exposició pretén ser
un homenatge a la seva trajectoria, tot i que tan sois reflecteix
un periode molt concret de la seva vida: Mi cubita querida,
tal vegada, potser, el més apassionant de la seva carrera.
L'acte inaugural es portara a terme el divendres, dia 4, a
les 19,30 hores, a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado,
de Castelldefels.

Oimecres 23: Com cada any el GREHIC disposara, en la
tradicional diada de Sant Jordi, d'una tauia, a la pla<;:ade
I'església, on posarem a I'abast de tothom les nostres
publicacions. Els socis que no tinguin encara el darrer Ilibre
Imatges de Castelldefels-7, el podran recollir gratu'ltament.
Així mateix, tindrem alguns albums de la col.lecció de
cromos Castelldefels, passeig per la nostra historia, els
quals posarem a disposició deis socis, amics i visitants de
I'estand.

Oivendres 25: TAULA RODONA sobre el tema R¿dio
Castelldefels, 25 anys d'historia. Histories de la radio.
El tractament de la Taula sera com una tertúlia, on el públic
podra participar-hi de manera espontania i on els tertulians:
Anna López, Jordi Notó, Josep Ramón Diez i L1uís F.
Jorcano, periodistes d'aquesta radio, ens explicaran alguns
deis moments més impactants, anécdotes i esdeveniments
ocorreguts alllarg de tots aquests anys. L'acte es portara
a terme al Casal de Cultura de Castelldefels, a les 19,30
hores.

MAIG _

Oivendres 23: CONFERENCIA a carrec del senyor Fernando
Alvarez Pozorovich, que ens parlara sobre el tema 20 anys
del Cat¿leg del Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels.
Balam; i possible necessitat d'actualització.
El conferenciant, arquitecte que esta portant a terme el Pla
Especial de Sant Climent de L1obregat, vinculat a l'Escola

de la UPC, coneix perfectament, com a estudiós del tema
i a la vegada veí de Castelldefels, la problematica del
Patrimoni Arquitectonic de Castelldefels i ens en donara
una visió personal per tal de veure quins elements caldria
revisar i, possiblement, incorporar.
L'acte es portara a terme al Casal de Cultura de Castelldefels,
a les 19,30 hores.

JUNY _

Oivendres 13: ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL
GREHIC.
La Junta Directiva del GREHIC convoca tots els seus
associats/des a l'Assemblea General Ordinaria, que es
portara a terme al Casal de Cultura de Castelldefels, a les
18,30 hores en primera convocatoria i a les 18,45 hores en
segona, amb el següent Ordre del Dia:

1) Lectura i aprovació, si s'escau, de I'acta de I'assemblea
anterior.

2) Lectura i aprovació, si s'escau, de la Memoria d'Activitats
2007.

3) Lectura i aprovació, si s'escau, de I'estat de comptes
2007.

4) Lectura i aprovació, si s'escau, del pressupost 2008.
5) Torn obert de paraules.

Tot seguit, i tal com es reflecteix en els Estatuts de I'entitat,
es convoca l'Assemblea General Extraordinaria de socis,
per a I'elecció de nova Junta Directiva. L'éjssembleaconstara
d'un únic punt a I'Ordre del Dia:

1) Elecció de Nova Junta Directiva

Per aquest motiu, a partir del dia 13/05/08, queda obert el
periode de presentació de candidatures per a I'elecció de
nova Junta Directiva del GREHIC.

Oivendres 13: A continuació de les assembles es portara
a terme la CONFERENCIA sobre el tema: Noves dades
per a la datació del cos de ponent del castell de Castelldefels,
a carrec del senyor Albert López Mullor, cap de la unitat
d'lnvestigació Historica del Servei de Patrimoni Arquitectonic
Local de la Diputació de Barcelona.
El conferenciant, arqueoleg, Ilicenciat en Filosofia i L1etres
(secció d'Historia) i doctor en Geografia i Historia, ens
donara a conéixer les darreres descobertes efectuades al
lIarg del darrer procés de rehabilitació del castell, que
permeten ajustar a la realitat algunes de les dates fins ara
conegudes. L'acte es portara a terme al Casal de Cultura
de Castelldefels, a les 19,30 hores.

Amb la col.laboració de. ."".
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