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EDITORIAL

1

Restituir al seu lloc el pontet de la Corredora Mestra no 
serà tan fàcil com la construcció d’un arc de mig punt amb 
peces lleugeres. Les peces, però, les tenim. D’estudi previ 
i de projecte, també en tenim… i dissenyat pel personal 
especialista que treballa a la Diputació! 

Ens manca la força dels constructors o, més aviat i segons 
l’Ajuntament, els diners que hi calen per pagar-los. La 
suma de voluntats, però, en pot fer molt. Els membres del 
Grehic mai no ens sentit sols en saber que molts altres 
compartien amb nosaltres les ganes de tornar a tenir el 
vell pontarró. Per agafar més embranzida, si de cas, el 
que ens pot mancar és conscienciar més gent i oferir-ne 
informació. Per aquesta raó hem programat una xerrada 
per a què tothom pugui millor conèixer el pont perdut. 

A la vegada, servirà per a mostrar-nos quant ens l’estimem. 
I ho farem tot agraint les veus que s’han aixecat en la seva 
defensa.En són exemples les paraules de l’Andreu Benito, 
que ens el valorà en un Butlletí de Castelldefels de l’any 
1997. En van donar testimoni d’estimació les reflexions de 
l’Àngels Coté, quan alertava sobre el perill que corria, ell 
i el seu entorn, allà pel juny del 2006. Era d’agrair també 
el consol que volia transmetre l’Albert López Mullor quan, 
des d’una pàgina de El Castell de setembre de 2009,  
assegurava que deixaria d’estar mig soterrat després de 
les actuacions fetes en el seu entorn.  

Tindrem molt de gust en remerciar a “El Lupa” els apunts 
sobre el poble que feia en El Delta, el maig de 2010 quan 
titulava la seva col·laboració: “S’ha inaugurat el parc de la 
Corredera i no hi era el convidat d’honor: el pont del segle 
XVIII”... Molt sobre el mateix pont s’ha escrit. De l’estat 
actual de la qüestió, així com de la gènesi i importància 
testimonial de l’obra en parlarem. Us encoratgem a venir i 
gaudir de la xerrada que oferirà Javier Clemente.

La convocatòria és per al mes de novembre. 

I per a una una mica més endavant, el Grehic us proposa 
llegir la publicació que sobre el tema té previst presentar 
al desembre

El Grehic

NO TAN FÀCIL COM AIXÒ

Vista actual Torreó  Mediterrà
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Fa molts, molts anys, en un tros de la platja molt a 
la vora del riu Llobregat, va aparèixer un dia una 
campana amb el nom de Sant Pere gravat. Uns 
pescadors van córrer a donar la notícia i homes 
dels pobles dels voltants hi anaren per endur-
se’n el trofeu al seu campanar. 

Hi anaren els de Sant Boi, però no pogueren 
moure-la. Fracassaren també els de Viladecans i 
els de Castelldefels, que havien portat uns bous. 
Semblava que la campana tingués vida i que no 
volgués moure’s de la platja. Els de Gavà, que 
duien una mula, arribaren, passaren una corda 
per l’ansa de la campana, la hi lligaren al coll, 
i aquella mula va dur la campana fins al poble. 
Des d’aquell dia Gavà va tenir l’apòstol Pere com 
a patró de la parròquia i celebra la Festa Major 
de l’estiu el 29 de juny.

Aquesta llegenda, recollida per Josep Soler i 
Vidal, l’hem poguda llegir a la recent exposició 
que el Museu de Gavà ha celebrat durant l’estiu. 
Resulta curiòs saber que, segons ella, la campana 
de Sant Pere va ser volguda pels habitants de 
Castelldefels. Com que, de totes maneres, els 
que la van aconseguir van ser els nostres veïns, 
van ser ells els que, recentment, n’han fet uns 
entremesos per a treure a les cercaviles festives. 

Els elements que fan la representació són fets 
de fibra de vidre. La campana té una alçada 
de 105 cms i fa 110 cms de diàmetre; pesa set 
quilos. Els animals pesen cinc quilograms i fan 
de llargada 134 cms; mentre que, d’alçada, en 
fan 89 cms. Aquestes característiques tècniques 
els fan adients per als seus habituals portadors, 
membres d’una associació juvenil. Les treuen 
els nois de l’Agrupament Escolta i Guia Roc del 
Migdia, organisme nascut el 1988 i afiliat als 
Minyons Escoltes de Catalunya. 

L’entitat es dedica al món de l’educació en el lleure; 
l’any 2009 l’entitat va ser convidada a incorporar-
se a la cercavila Xerinolis i portar la Campana i 
les burres de Sant Pere. Així s’estrenaven, el juny 
d’aquell any, les figures fetes per Ramon Llonch. 

Per acabar amb la llegenda que hem recordat, 
amb el relat i per la imatgeria festiva, també us 

direm que, amb el nom de Xerinolis, hi ha una 
col·lecció de llibres el segon conte de la qual 
recull la història de La Campana de Sant 
Pere de Gavà; va ser novetat editorial de la 
diada de Sant Jordi de 2011.

COL.LABORACIÓ

LA CAMPANA I LES MULES DE SANT PERE



Hem fet una visita a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona amb 
la intenció, complerta, de 
revisar el fons dipositat a la 
carpeta “Castelldefels”. Amb 
el resultat obtingut, del que 
en aquesta ocasió només us 
en farem un tast, us volem 
engrescar a participar de 

la recerca històrica que 
el nostre grup du a terme. Estem necessitats de 
col·laboradors per a fer de la de Castelldefels una 
història encara més plena de continguts. Ajudats per 
la documentació manuscrita de l’arxiu eclesial citat, 
ens apropem a uns moments moguts dels que ens 
hagués agradat sentir les veus contemporànies que 
acompanyarien el testimoni del mossèn. L’objecte de 
conversa seria, igual que el de la carta que llegirem, 
les aventures d’un antic vicari de Castelldefels. 

Per posar-nos en el moment històric, recordarem que 
a la visita pastoral duta a terme pel bisbe, l’any 1778, 
alguna cosa detectaria en la vida del poble que li fes 
donar ordre de prohibició per a la celebració de les 
romeries a l’ermita de Sant Salvador dels Arenys, a 
can Vinyes. Aquest tipus de restriccions no van ser 
exclusives per a la nostra vila, que llavors estava 
habitada per uns gairebé 600 veïns. 

Ara bé, els motius d’escàndol o desordres comesos 
pel poble fidel de Castelldefels i que el prelat volia 
controlar, no seran els seus únics maldecaps. El 
problema, com veurem, el tenia també “dintre de 
casa”. Deixem la paraula, que ens ho explicarà molt 
bé, al senyor Rector de Castelldefels, que es queixa 
davant el seu superior, a qui escriu, l’any 1780:

 “Señor

El flaquearme los pies, y la cabeza, me ha contenido 
tiempo ha para ponerme a los pies de Vuestra 
Ilustrísima, y tomar su bendición, y personalmente 
representarle el estado en que me hallo y se halla mi 
Parroquia, esperando de Vuestra Ilustrísima algún 
consuelo en mis aflicciones; lo que executo con ésta. 
Y es que, esperando de mi vicario algún descanso 
y consuelo; por mi edat adelantada coadjurando al 
ministerio; recibo penas, aflicciones y trabajos; pues 
él por la mañana, inmediatamente de celebrada la 
misa, y tomando el xacolata, se desaparece hasta 
la hora de comer; y inmediatamente de comido, no 
comparece hasta la noche. Y si alguna necessidat hay 
en la Parroquia, o se ha de buscar o se ha de tocar la 
campana, y a veces no la oye por estar lechos o tener 
los sentidos muy ocupados en diversos ojetos de su 

placer. Si se ha de llevar el viático a algún enfermo, en 
las casas de la Marina, necessita de cavalleria, pero 
no para ir allí los demás días por sus gustos, dando 
al pueblo motivo de murmuración. Y si lo advierten 
de esto, responde que sigue las instrucciones que 
su Ilustrísima le ha dado, pero no lo creo ni lo puedo 
creer, y que él hará lo que le parecerá, y que a nadie 
está sujeto. Y esto lo publica entre las mujeres, y lo 
practica puntualmente; sin otras ridiculesas, que 
serían las de explicar. 

Con esto puede Vuestra Ilustrísima considerar qué 
consuelo puede esperar el Rector y qué exemplo y 
doctrina el pueblo, de semejante vicario. Ni en todo 
lo dicho esperar remedio, por ser él áspero y violento. 
Tal vez si se destinase a servir una parrochia en que 
estuviese todos los días sujeto de día y noche a la 
campana se temperaría su genio y abriría los ojos en 
el cumplimiento de su ministerio. Solo la authoridat de 
Vuestra Ilustrísima puede poner el remedio a tanto (...) 
assí lo espero. Ilustrísimo Señor y le suplico vivamente 
que me destine otro para mi consuelo y provecho de 
mi Parroquia, alergándome su bendición para servir 
con acierto mi Parroquia a mayor gloria de Dios, a 
quien ruego que conserve y prospere a Vuestra 
Ilustrísima los dilatados años que deseo.

Castell de fels y noviembre 25 de 1780

Ilustrísmo Señor

A los pies de Vuestra Ilustrísima

Su más rendido y obligado Capellán

D. Ambrosio Texidor presbítero y rector de 
Castelldefels”.

Nou mesos més 
tard de redactat 
aquest escrit (trobat 
a l’Arxiu Diocesà 
de Barcelona: 
“Cas te l l de fe l s ” . 
Carpeta 345) moria 
el senyor Rector i 
es feia “inventari 
dels fruits y alajas 
de la Rectoria de 
Santa Maria de 
Castelldefels” que 
deixava; ara bé, no 
sabem si continuava 
pel poble  la “joia” 
amb qui li havia 
tocat treballar. 
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DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA

UN VICARI SINGULAR
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A la tornada de l’estiu ha estat per a tots una grata 
sorpresa veure com reprenia la seva activitat una 
renovada Associació Cultural Torreó Mediterrà. 

El cartell que ens va posar sobre la pista anunciava 
tallers de ceràmica, enquadernació, cal·ligrafia, 
joieria, dibuix i pintura. Molts recordem l’activitat 
artística i cultural que duien a terme la ceramista 
Maria Codina i el pintor Eduard Garcia, “Eduart”, 
al seu torreó del carrer Arcadi Balaguer. 

De fet, el Grehic n’havia arribat a celebrar 
algunes de les seves primeres reunions a l’espai 
incomparable del torreó del segle XVI. Després 
d’un anhel de més de deu anys per a veure’l 
tornar a la vida, el faran reviscolar un grup 
d’entusiastes. En dona garantia de continuïtat 
el tipus d’activitats previstes i el fet que la nova 
impulsora de la restauració de l’entitat hagi estat, 
justament, assistent als tallers del matrimoni 
esmentat. 

Celebrem, doncs, la iniciativa. Ens alegra i 
felicitem a aquells que ocupen de vell nou un 

edifici emblemàtic i que es preocupen, no només 
per ell, sinó per fer que la cultura de Castelldefels 
recuperi el que havia estat un sòlid referent de 
formació.

L’Associació Cultural Torreó Mediterrà oferirà 
els tallers a canvi del pagament d’unes mínimes 
quotes que garanteixin el manteniment de la seu, 
amb les despeses que comporta, i la reposició 
dels materials emprats en l’execució de les 
obres. Es podran desenvolupar les activitats en 
un ampli horari: entre 10 i 13 hores pels matins;  
per la tarde, a partir de les 16 hores i fins a les 
19. 

Quan  vam visitar la seu, al número 114 del carrer 
Arcadi Balaguer, ens vam trobar amb la Teresa 
de Juan, que farà tallers de ceràmica. També ens 
rebé la persona que, a més de formar ceramistes, 
ofereix tallers de cal·ligrafia i enquadernació: 
Adriana Silva. L’arquitecte Juan Carlos Díaz 
serà responsable de les classes de dibuix a mà 
alçada, dibuix tècnic i autocat per a principiants; 
el vam veure amb moltes ganes de rescatar els 
elements patrimonials del nostre poble. 

L’Àngels Álvarez ocupa un espai íntim i privilegiat 
del torreó amb les seves eines de joieria encara 
que, en funció de l’alumnat, podrà disposar-ne de 
més espai si cal. Tots ells ens van recordar que, 
a més, tindran la col·laboració d’Oscar Letxuga, 
per a classes de dibuix i pintura.

NOTÍCIES DEL GREHIC

QUIN GRAN GOIG!

Angels Álvarez professora joieria



El Torreó Mediterrà, o de Climent Savall, torna a ser 
un edifici amb vida al seu interior. La nova etapa 
s’inicià omplint-lo de música el 28 de setembre, 
amb el concert inaugural de la revitalització del 
lloc com a llar de l’art i la cultura. Interpretà peces  
mexicanes el guitarrista Alberto Ruiz. 

En nom del Grup de Recerques, que s’hi 
congratula per la revitalització de l’Associació, 
a tothom que s’hi acosti a interessar-se per com 
s’emprèn aquest nou camí, se li farà lliurament 
d’un obsequi.
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NOTÍCIES DEL GREHIC

Visió antiga de la torre de Climent Savall o Torreó Mediterrà als anys 1950

Alberto Ruiz en concert

Teresa De Juan, Adriana Silva y Juan Carlos Díaz,
Membres de la’Associació Torreó Mediterrà
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El juny de l’any passat vam exhibir per primera 
vegada algunes de les pel·lícules que han arribat 
al Grehic gràcies a la campanya de captació de 
la memòria filmada. Des d’aleshores hem anat 
incrementant l’arxiu d’imatges en moviment.

Ens han arribat amb temàtica diversa. El “fons 
Sebastià” s’ha enriquit darrerament amb un 
recull d’onze minuts amb imatges de la Rocalla, 
recopilades amb motiu de 75è aniversari de 
l’empresa (el 1989) i amb un altre del Centre Cultural 
Recreatiu, on s’hi mostra l’homenatge als senyors 
Aldeguer i Viñas que va tenir lloc el 20 de febrer de 
1977. El “fons Casellas” està actualment en fase de 
visionat, però fins al moment de redactar aquesta 
nota ens ha permès gaudir de moltes escenes de 
la vida de Castelldefels. 

Remarquem els preparatius d’un porc per a 
menjar, imatges zenitals de la plaça de l’Església, 
el pessebre de la mateixa plaça, una cursa ciclista 
que passa per la nostra ciutat, així com altres 
moments en què te lloc el ralli Barcelona-Sitges. 

També s’hi recullen imatges de primeres comunions 
al poble, alguns casaments, la benvinguda als 
balladors participants en el Carrusel de Flama 
Sardana, la processó de diumenge de rams… 
Ens ha sobtat molt gratament l’enregistrament de 
diferents anys en què es veu l’arribada dels Mags 
d’Orient, acompanyats de banda de cornetes, a 

l’establiment de barraques de la Termac. 

Gràcies a la col·laboració amb la Filmoteca de 
Catalunya, hem obtingut una còpia d’una filmació 
que ens havia arribat en el format professional de 16 
mm. Es tracta d’una pel·lícula que hem descobert 
que havia enregistrat Joan Onna i que retrata “la 
primera base náutica de España”. El que mostren 
les imatges és la inauguració del Club Marítim de 
la nostra ciutat. 

Sobre el mateix Club Marítim hem obtingut més 
filmacions. Així podem gaudir de l’historial de la 
seva construcció, entre 1974 i 1976, de proves 
de vela, o d’esquí aquàtic… amb els respectius 
lliuraments de premis. Igualment hi ha constància 
de la ubicació d’un arbre de Nadal, del dia en què 
la platja va aparèixer completament coberta de 
neu. També hi ha escenes entranyables que ens 
remeten a la cura que es tenia de les plantes que 
adornaven les zones exteriors, de l’aparença de 
l’interior de les insta·lacions… Un especial atractiu 
tenen les preses que recullen la processó marinera 
en honor a la Verge del Carme.

Les còpies digitalitzades de les pel·lícules en 
què apareix el Club Marítim les vam poder  veure 
plegats en una exhibició pública el passat 20 de 
juny, en una sessió a la Biblioteca Central, que vam 
titular “Castelldefels a la vora del mar”.

NOVES FILMACIONS

NOTÍCIES DEL GREHIC
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Entre el fons documental confiat al Grehic per particulars 
de la nostra ciutat hi havia, fins fa poc, una cinta 
d’enregistrament sonor el contingut de la qual ens era 
desconegut. Gràcies a la col·laboració amb el senyor 
José Ramón Díaz, “JR”, s’han pogut descobrir les veus 
que s’hi amagaven. 

Es tracta d’un document excepcional per al coneixement 
de la història d’una entitat de la ciutat: el Club Marítim. 
S’ha digitalitzat tota la gravació, que resultà ser d’una 
Assemblea. 

En destaquen les peticions de la 
concessió del títol de President 
d’Honor en favor del senyor Enrique 
Ripoll; en aquest mateix sentit a 
l’acte es feia la lectura d’una carta 
del que llavors era l’alcalde de 
la ciutat, senyor José Barberán 
Albiac.

NOTÍCIES DEL GREHIC

ENREGISTRAMENT SONOR RECUPERAT

Es presenta, primerament, en la versió digital que 
l’Ajuntament penjarà a la xarxa, amb accés lliure. Per a 
la celebració del dia de Sant Jordi, el GREHIC n’editarà 
la versió impresa que es posarà a la venda el 2014.

El llibre, escrit per Jordi Notó, ens presenta un conjunt 
d’històries viscudes per ciutadans de Castelldefels 
que han explicat els fets que van protagonitzar de 
forma directa o amb un gran coneixement del que s’hi 
explica.

En alguns casos s’han variat els noms, o s’han fet altres 
canvis, per tal de preservar la voluntat de les persones 
que han explicat o facilitat dades sobre el que es recull 
en aquest llibre que es presentarà en la biblioteca, en 
l’espai Ramon Fernández Jurado, el dijous 24 d’octubre 
a les 19 hores. 

Recordeu que el nou llibre serà editat en paper, el proper 
any, pel Grehic. 

UN NOU LLIBRE BASSAT EN LA MEMÒRIA POPULAR
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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”

Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com - www.grehic.com

ACOSTA’T AL GREHIC

Amb la col.laboració de:

SETMANA VERDI I WAGNER  

Cicle a l’Espai Ramon Fernàndez Jurado amb motiu 
del bicentenari dels músics. Entrada lliure.
Dilluns 14 d’octubre, a les 19 hores:  
Verdi, del Risorgimento a la universalitat. Xerrada a 
càrrec de Joan Vives, periodista i presentador de 
Catalunya Música.
Dimecres, 16 d’octubre, a les 19 hores: 
Wagnerisme a Catalunya. Xerrada a càrrec de la 
Societat Wagneriana de Barcelona.

Dijous 17 d’octubre, 
a les 19 hores: 
L`Òpera, art total: 
moments espectaculars 
de muntatges escènics extraordinaris.
Projecció i comentari de fragments de L’Holandès 
Errant, Tannhäuser, Nabucco i la Traviata; a càrrec 
de Jaume Tous, del Grup de Recerques Històriques 
de Castelldefels. 

NOVETATS DEL JACIMENT DE CA N’AIMERICH

Divendres, 18 d’octubre, a les 12.30h es presentaran, en el Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Castelldefels, les novetats sobre les troballes del 
jaciment arqueològic de la Cova del Rinoceront (pedrera de ca n’Aimerich, 
Castelldefels). La Cova del Rinoceront és un jaciment paleolític amb una llarga 
seqüència cronològica de 10 metres que abraça des de fa 80.000 fins als 200.000 anys, en el qual des 
del 2002 hi excaven investigadors de la Universitat de Barcelona. Aquest jaciment ha proporcionat fins al 
moment una gran quantitat  de restes de fauna característica de moments càlids, com una cria d’elefant 
descoberta la campanya passada o nombroses restes de rinoceronts i tortugues mediterrànies.

EL PONTET DE LA CORREDORA MESTRA
Dilluns 11 de novembre, a les 19 hores:
El valor del pontarró de la Corredora Mestra, una peça clau del segle XVIII.
Conferència a càrrec de Javier Clemente, del GREHIC. 
Espai Ramon Fernàndez Jurado. C. Bisbe Urquinaona, 19.

CARLEMANY A CASTELLDEFELS 

L’origen de la primitiva Mare de Déu de la Salut, 
romànica, ve explicat per una llegenda. Hauria 
estat Carlemany qui, obeint l’encàrrec fet pel 
Papa Adrià I, l’hagués portada fins a Castelldefels.  
Aquesta tradició ha estat recollida per diversos 
autors i ha tingut certa divulgació popular, entre 
altres motius, per trobar-se en la lletra dels “Goigs 
de la portentosa, prodigiosa i miraculosa imatge 
de la Mare de Déu de la Salut”. A més, forma part 
de l’imaginari col·lectiu dels castelldefelencs des 

de la segona meitat del 
segle XX per haver-se 
evocat en una pintura 
del temple parroquial. 
El Grehic en parlarà de 
tot plegat en la jornada 
del 16 de novembre de 
2013 que se celebrarà al 
Museu de Sant Boi, amb motiu de la VI Trobada 
d’Estudiosos i Centres d’Estudi d’Eramprunyà.

NOVA PUBLICACIÓ DEL GREHIC 

Dilluns 2 de desembre, a les 19 hores: 
Presentació de la monografia sobre el Pont de la Corredora Mestra. Edita: GREHIC. 
Hi sou convidats. - Espai Ramon Fernàndez Jurado (Biblioteca Central)


