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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS

El fet que la restauració del castell de 
la nostra ciutat, propiciada per Manuel 
Girona, s’hagués fet a l’estil de Viollet-
le-Duc li conferí un aspecte característic. 
No és gens estrany que es pugui parlar 
d’ell com un castell de conte sotmès, 
més que a una recuperació de l’edifici, 
a una millora que l’aboca a quelcom 
semblant a una recreació idealitzada, i 
no pas absolutament distant de la imatge 
propiciada per Disney en als seus castells 
dels parcs d’atraccions. No pocs nois de 
Castelldefels hauran gaudit de fantasies 
alimentades pel castell arquetípicament 
medievalitzat que han tingut com a referent 
visual de tota la vida. Alguna història 
fabulada l’ha fet còmplice d’aquests 
somnis imaginatius. En aquest sentit, cal 
recordar que a les seves estances va ser 
que el drac Gar-i-Got se’n fa càrrec del 
rei Joan II per a fer-lo revifar després de 
patir els calfreds originats a les basses 
de la contrada. Recentment, a més, 
l’Ajuntament ha convocat un concurs 
de contes que tinguessin lloc al recinte 
fortificat o rodalies. La narrativa, doncs, 
ha estat convidada a pujar pels esgraons 
de la imaginació per a elevar-nos a la 
fabulació. Per si fos poc, la fira nascuda 
del Castrum Fidelium també inspira una 
recreació medieval estereotipada al ús de 
tants pobles i ciutats que n’abusen així del 
seu passat, tot forçant-lo a ser el que mai 
no havia estat. 

No és que pensem sigui dolent aquest 
exercici imaginatiu propiciat des del 
pseudo-historicisme, ans al contrari. Els 
vincles d’estimació amb el llegat propi i 
patrimoni heretat queden reforçats amb 

les connexions establertes a partir de 
l’emotivitat, de vegades despertada per 
la il·lusió. Els nens, en principi i gairebé 
de manera natural, estarien perfectament 
capacitats per a vehicular aquests 
lligams amb un món de fantasia que els 
du cap a la valoració d’allò que els hi és 
proper i del que també són propietaris. 
Fer-se seu el castell, per exemple, amb 
històries explicades o recreacions, estaria 
d’acord amb l’objectiu, a llarg termini, de 
què volguessin comprendre bé el que 
representa aquesta joia del passat que els 
permeté durant un temps gaudir del món 
de la ficció. 

Fer viure o reviure contes de reis i senyors 
feudals, encara que sigui saltant per sobre 
de la més estricta realitat històrica, estaria 
consolidant una estima que no deixa de 
ser una fita que el Grehic ha de prendre 
com a pròpia. Ens sentim complaguts 
si s’aconsegueix que la població infantil 
s’estimi el patrimoni a partir de la seva 
coneixença, encara que en certs moments 
aquesta no sigui més que aproximativa. 
Una proposta compatible amb tot aquest 
esperit i que és fàcil de reproduir la que 
hem vist desenvolupada a altres llocs. 
Posem l’exemple escocès del castell 
de Caerlaverock, on els nens tenen la 
possibilitat d’entendre la gènesi dels 
escuts d’armes, les seves característiques 
i significats per a, en un darrer exercici, 
dissenyar un de propi seguint pautes. Ho 
podem veure en les fotografies i, si de cas, 
imaginar el trasllat d’aquesta experiència 
al nostre castell. Potser per a pròximes 
visites adreçades a un públic menut?

El Grehic

www.grehic.org

HERÀLDICA PER A NENS EN UN CASTELL DE CONTE
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Per dir l’opinió que ens mereix una obra de difícil 
realització, o en la qual ja des del principi hi advertim 
l’engany, diem que és “com pintar sant Cristòfol nano”, 
vinculant de forma natural el sant gegant als nans o 
“nanos” amb els que comparteix seguici festiu. Doncs 
això que tan imposible sembla de veure, es va poder, no 
pintar, sinó fotografiar a Castelldefels l’any 2007, a la seu 
de l’Agrupació de Cultura Popular. El sitgetà gegant Sant 
Cristòfol, el que l’any 2003 van estrenar, per la diada de 
Corpus, els alumnes de l’institut Joan Ramon Benaprès, 
estava –com si hagués perdut les cames– del tot 
empetitit. Talment semblava el sant Cristòfol nano entre 
els gegants castelldefelencs Jaume i Constança, Arnau i 
Jordana. El seu estat, però, va ser transitori. L’explicació 
del fet és que, al taller de l’Agrupació de Cultura Popular, 
se li estava reformant el cavallet. Qui era llavors el cap de 
colla dels geganters de Castelldefels –sota la supervisió 
del drac Gar-i-Got– s’encarregà personalment de posar 
a punt l’estructura de fusta per a que, a la propera Festa 
Major de Castelldefels, surtís amb garanties l’entremés 
sitgetà a la trobada de gegants. El 14 d’agost d’aquell 
2007, a les set del vespre, es va fer la plantada de 
gegants a Castelldefels i es va acabar el desconcertant 
aspecte d’un dels gegants que, en realitat, és de més 
alçada de Catalunya; la recuperació del “Cristo-foros”, o 
“portador de Crist” va ser total a Castelldefels. D’aquesta 
manera es permeté lluir novament el seu gegantisme 
característic, i que el porta als quatre metres i noranta 
centímetres d’alçada quan el Jesús que porta a coll-i-bé 
estira la mà. Altres figures sitgetanes -els Gegants de 
la Vall- van participar també a aquella Festa Major de 
Castelldefels representant dignament la població d’on 
procedeixen i fent gaudir de la riquesa del folckore als 
ciutadans de casa nostra.

CULTURA POPULAR

UN SANT CRISTÒFOL NANO

Abaix:
St. Cristòfol a la
Festa Major de
Castelldefels 2007

Gegant
St. Cristòfol,
reforç del seu 
cavallet

Un St. Cristòfol,
nano a l’ACPC



En tractar-se del tema de la frontera a l’Alta Edat 
Mitjana entre el món musulmà i cristià al voltant de 
la Marca Hispànica, durant la celebració de la VI 
Trobada d’Eramprunyà, es profunditzà en la temàtica 
que aquest territori representava. De fet, l’àmbit 
geogràfic del Delta del Llobregat i del Massís del 
Garraf que abasta, va ser la frontera més propera de 
Barcelona com a capital del comptat. D’acord amb 
aquest aspecte, Sant Boi n’era un lloc idoni per a la 
celebració d’aquella trobada. També ho va ratificar el 
fet d’haver-nos descobert una proposta innovadora. 
A l’esforç que ha fet el Museu i l’Ajuntament de Sant 
Boi en la restauració i musealització de l’antiga 
torre de guaita de Benviure del segle X, creant-se 
un centre d’interpretació per acollir als visitants 
d’aquest important jaciment arqueològic, cal afegir 
la singularitat de la visita que ofereixen cada primer 
diumenge de mes. 

El Grehic us convida a gaudir-ne. Tindreu oportunitat 
de fer una visita guiada a la Torre Benviure de la 
mà del guerrer Roc Benviure, una activitat familiar 
i gratuïta que organitza el Museu de Sant Boi cada 
primer diumenge de mes en aquest jaciment 
arqueològic. 

En trobareu informació al facebook del mateix 
cavaller medieval. Contacteu, doncs, amb Roc 
Benviure. Us avancem, però, que  aquest guerrer 
del s. X no s’ha assabentat encara que ja no existeix 
la Marca Hispànica i que continua vigilant la seva 
torre, al Carrer de Can Paulet, número 40, de Sant 
Boi de Llobregat.
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VISITA A LES RODALIES

ROC BENVIURE ENS CONVIDA A GAUDIR DEL TERRITORI DE FRONTERA

Il·lustracions de Daniel Castro Alonso



La revista de l’Acadèmia de Ciències de França Comptes 
Rendus Palevol ha publicat la troballa d’una espècie de 
cèrvid, actualment extingida, al jaciment de la cova del 
Rinoceront de Castelldefels (Garraf). 

Aquesta espècie, de la qual no es tenia coneixement 
a la península Ibèrica, pertany a la família del cérvol 
actual i va viure al Plistocè fa 90.000 anys. Coneguda 
com a Haploidoceros mediterraneus, fins ara tan sols se 
n’havien identificat restes en dos jaciments del sud-est 
de França.  

El descobriment l’han dut a terme Montserrat Sanz i Joan 
Daura, investigadors del Seminari d’Estudis i Recerques 
Prehistòriques (SERP-UB) i del Grup de Recerca del 
Quaternari (GRQ), vinculat al SERP-UB. L’estudi de les 
restes s’ha fet conjuntament amb Jean-Philip Brugal, 
investigador del Centre Nacional de la Recerca Científica 
(CNRS) a la Universitat d’Aix-Marseille. La troballa s’ha 
presentat avui a l’Ajuntament de Castelldefels, en un 
acte amb l’alcalde de la població, Manuel Reyes.

L’Haploidoceros mediterraneus té unes dimensions més 
petites que el cérvol actual. El tret més significatiu, i que 
el diferencia de la resta de cèrvids, són les banyes: molt 
grans, pesants i amb tan sols dues puntes cadascuna.   
La punta més gran i principal de cada banya té un perfil en 
forma de falç, corbada tant cap enrere com lateralment; 
d’aquí ve el nom d’Haploidoceros (del grec haploides, 
‘forma simple’, i ceros, ‘banya’).

La cova del Rinoceront és un jaciment paleolític amb 
una llarga seqüència cronològica, que comprèn des 
de 80.000 fins a 200.000 anys enrere. Des del 2002, 
hi excaven investigadors del SERP i del GRQ de la 
Universitat de Barcelona, i fins ara, l’espai ha proporcionat 
una gran quantitat de restes de fauna del Plistocè que 

ens permeten conèixer com era el medi natural en els 
moments més càlids anteriors a l’última glaciació. L’any 
2012, s’hi va descobrir una cria d’elefant completa, 
així com nombroses restes de tortuga mediterrània. Si 
bé la fauna de l’última glaciació, com ara el mamut o 
el rinoceront llanut, és ben coneguda, la fauna anterior 
a aquest període que havia viscut a la costa del litoral 
català ho és menys.

El descobriment d’una espècie desconeguda fins ara a 
la península Ibèrica converteix la cova del Rinoceront en 
un dels jaciments més importants per conèixer l’evolució 
i l’extinció de la fauna durant la prehistòria. 

La troballa certifica un possible origen de l’Haploidoceros 
mediterraneus a la Península, així com el fet que va ser 
un cèrvid probablement comú a banda i banda dels 
Pirineus. Entre les restes, hi ha parts de pràcticament 
tot l’esquelet de l’animal, que podrien correspondre a un 
mínim de dotze individus. En destaquen alguns cranis 
força complets, que són exemplars únics.

La troballa posa de manifest que aquesta espècie va 
perviure molt més temps del que s’havia pensat, ja 
que a França, concretament a la zona del Llenguadoc-
Rosselló i de Migdia-Pirineus, les restes més antigues 
tenen 300.000 anys. 

També revela que va ser una espècie més comuna al 
Plistocè del que es creia, i que el seu hàbitat ocuparia, 
com a mínim, el sud d’Europa. Igualment, el descobriment 
permet verificar que l’Haploidoceros mediterraneus va 
conviure al llarg de milers d’anys juntament amb altres 
cèrvids, com ara la daina o el cérvol comú, i que es va 
extingir com a conseqüència dels canvis climàtics que 
es van produir en l’inici del darrer estadi glacial.

Les excavacions arqueològiques estan encapçalades 
pels investigadors Montse Sanz i Joan Daura, membres 
del GRQ del SERP de la UB, grup de recerca que 
dirigeix el catedràtic de Prehistòria, Josep M. Fullola. Les 
excavacions estan sufragades pel Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Castelldefels, juntament amb altres entitats, com 
el Grup de Recerques Històriques de Castelldefels 
(GREHIC).
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ARQUEOLOGIA

MONTSE SANZ I JOAN DAURA TROBEN UNA ESPÈCIE DE CÈRVID 
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Novament ens endinsem en l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
per veure, entre la documentació “comuna” l’intercanvi 
de cartes entre un sacerdot destinat a Castelldefels, que 
se sent en perill, i el responsable del bisbat, que li mana 
mantenir-se en el seu lloc de destinació. Són documents 
del segle XIX.

“Con dolor devo participar a V. que esta mañana debajo 
la puerta del barrio de esta casa rectoral he encontrado 
una carta anónima fechada en San Gines de Vilasar, en 
la que me dicen, que habiendo yo sido la causa de no 
haber podido lograr parte de la casa Rectoral y bodega 
de la misma de San Gines de Vilasar tengo de pagarlo 
muy caro, pues que dentro pocos dias vendran en estas 
playas a hacer un desembarco y entonzes se vengaran 
lavandose sus manos con mi sangre…

Lo preciso pues mirar como padre frustrar dichas 
pretensiones ó amenasas, el unico medio que encuentro 
es el separarme de esta Parroquia pues que ya he tenido 
otros recados de palabra diciendome lo mismo, y asi 
esperoque con toda brebedad determinara V. otro para 
regentar esta Parroquia pues que al instante en / que me 
suceda el menor insulto sin dar otro abiso me separare 
de esta de Castelldefels.

A mas de esto devo tambien poner en conocimiento de 
V. que es inposible el poder subsistir en esta Parroquia en 
razon de que el propio cura Parroco tiene cobradas todas 
las Missas y Aniversarios fundados por todo el corriente 
año 1843 de lo que resulta el no tener celebracion y de 
consiguiente ni medios para mantenerse.

Dios guarde a V. muchos años. Castelldefels 4 de Mayo 
de 1843.

Cayetano Suñer Presbitero Regente”

La carta s’adreça a en Jose Cuipart Secretari de Cambra 
del Bisbe de Barcelona. La missiva és contestada 
d’aquesta manera:

“He dado cuenta al Superior del contenido de su oficio 
de V. de fecha de ayer habiendome en su vista prevenido 
le diga que la primera razon que alega para separarse de 
esa parroquia que le está confiada no es suficiente puesto 
que las amenazas que entrañan los anonimos son con 
frecuencia ardid de gente menos dispuesta a ejecutar lo 
que espresan, siendo ridiculas y despreciables la que le 
hacen, pues es increible que por un asunto en que no se 
trata de resentimiento de un particular, sino de un comun 
viniesen a hacer un insignificante y tonto desembarco 
para vengarse lavandose sus manos con su sangre.     
En el supuesto caso de  guardar tanto rencor les hubiera 
sido muy facil ejecutarlo en los dias que estuvo V. entre 
ellos. Ni les seria tampoco a V. espedito el medio de 
hallarse en otra parroquia, pues si tan acalorados cree 
a sus contrarios no dejarian de practicar lo mismo aun 
cuando tuviesen que emprender largo viage. Bebe pues 
despreciar tales escritos, continuando en esa/ parroquia 
hasta que se presente la ocasión de trasladarle a otro 
punto verificandose las circunstancias que le manifesté 
en la entrevista que tuvimos. Si se separase sin la 
anuencia de esta autoridad debo avisarle el que le seran 
quitadas sus licencias.

En orden al otro estremo acerca la imposibilidad de 
subsistir por quedar satisfechas las pensiones de 
fundacion del corriente año, se providenciaria; dandose 
á V. noticias de su resultado.

Dios guarde. Barcelona 5 Mayo 1843.

Rdo. D. Cayetano Suñer Regente de Castelldefels.”

DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA

SACERDOT AMENAÇAT

 Amenazado Amenazado y sin cobro posible Amenazado contestado
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La Blanca Subur és el nom amb què tradicionalment 
s’anomena extraoficialment a la vila de Sitges. 
Aquesta tradició arrenca d’una identificació, certament 
consolidada, d’un apel·latiu romà amb la ciutat costanera 
del Garraf. Ara bé, la localització històrica de la Subur 
romana és encara un tema obert degut a la confusa 
situació en què la deixaren els antics historiadors que 
ens feien notícia. 

Pomponi Mela indica que des dels Pirineus fins a 
Tarragona “hi ha ciutats petites: Blandae (Blanes), Iluro 
(Mataró), Baetulo (Badalona), Bàrcino (Barcelona), Subur 
i Tolobi (Tomoví, al terme d’Albinyana). Rius escarransits: 
el Baetulo (Besòs), al peu del Mont de Júpiter i el 
Rubricatum (Llobregat) a la costa de Bàrcino; i el Maius 
(el Foix?) entre Subur i Tolobí”.

Així mateix, Plini el Vell, ens diu: “Vénen després la regió 
de la Cossetània, el riu Subi, la colònia Tàrraco, obra 
dels Escipions, així com Cartagena ho fou dels púnics, la 
regió dels ilergetes, la ciutat de Subur, el riu Rubricatum, 
a partir del qual vénen els laietans i els indigetes”. Aquest 
text és de mitjan segle I de l’Era Cristiana.

Claudi Ptolomeu, en la primera meitat del segle II, parla 
de dues ciutats entre la desembocadura de l’Ebre i 
Barcino: són Tarraco i Subur.

A més d‘aquestes referències, hi ha una altra pista 
sobre la misteriosa Subur; es tracta d’una inscripció, a 
Tarragona, dedicada “suburitani publice” a un personatge. 
Aquesta menció col·lectiva i de caràcter públic indica 
que la paraula “suburitani” qualifica una comunitat amb 
un cert reconeixement jurídic per part de l’administració 
romana. Fins aquí, i bàsicament de la lectura de les 
cites, s’extreu el següent estat de la qüestió. Quan es 
parla de Subur cal cercar una vila situada a la costa, 
entre la ciutat de Tarragona i el riu Llobregat. Al marge 
de la ubicació, cal buscar, en atenció a la traducció del 
nom llatí, una població secundària a una gran ciutat, car 
entenem que ha de tractar-se d’algun lloc al peu o sota, 
“sub”, d’una urbe, “ur”.

La identificació popular de la Subur romana amb Sitges 
la propicien historiadors d’aquesta darrera població 
com ara Àngel Vidal (el 1670), Bernardí Llopis i Bofill 
(1844), Fèlix Clara (1868...). El 1891, el primer llibre 
integral d’història de Sitges, obra de Joan Llopis i Bofill, 
confessa sobre el tema: “Puix, si bé no manca qui opina 
fossin Sitges, altres n’hi ha que proben el contrari, sens 
que fins avuy s’hagi pogut resoldre aquesta qüestió, 
malgrat los importants estudis que s’han fet de molt 

temps ençà”. Gairebé un segle més tard, la “Petita 
Història de Sitges” (1987), de Blai Fontanals, reconeixia: 
“Però de què li hauria vingut, a la Sitges actual, dir-se 
en l’antiguitat clàssica Subur? Segons la teoria més 
recent, de ser el lloc- la Subur- mariner de pesca i tràfic 
comercial amb l’exterior de la ciutat ibèrica d’Olèrdola. 

Tot això, però, és teoria; caldrà deixar passar temps 
abans que l’arqueologia, acompanyada potser de la 
mà d’algú de vosaltres, no ens permeti concretar amb 
certesa que el nostre Sitges fou veritablement la Subur 
de què ens parlen els historiadors”.

I des de l’altra banda del massís de Garraf, des del Baix 
Llobregat, què s’ha dit? 

“En l’època romana les costes de Castelldefels, Gavà 
i Viladecans eren un port d’ancoratge per a les naus 
comercials; de la importància d’aquest comerç en dóna 
proves el fet que àmfores fabricades a Gavà i Sant Boi 
de Llobregat s’hagin trobat a llocs tan distants com 
Narbona, Ginebra, Bordeus, Roma, Londres, Cartago 
i el limes germànic (...) la importància d’aquesta zona 
ha portat a alguns a sostenir que es podria identificar 
aquest poblament amb la llegendària Subur, la ciutat 
designada per autors clàssics que descrigueren la costa 
catalana”. 

La cita anterior correspon a l’obra d’en Josep Campmany 
“Castelldefels i la mar” (1998). Aquesta, la seva reflexió, 
no va passar desapercebuda a Sitges i, així, un article 
signat pel professor Andreu Bosch aparegué el 6 de 
febrer de 1999 a l’Eco de Sitges. Comenta extensament 
el capítol 3, que nosaltres acabem de llegir en part, i que 
es titula “Castelldefels, la Subur romana?”. Al setmanari 
sitgetà llegim:

CASTELLDEFELS S’ALLUNYA DE LA BLANCA SUBUR

COL•LABORACIÓ

Javier Clemente Hernández

Troballa d’un anell romà. Sitges
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“Segur que portarà cua perquè de sempre que Sitges és 
coneguda amb el nom antic de Blanca Subur i aquest 
capítol qüestiona això. El capítol posa de relleu l’enorme 
importància que tenia el port d’ancoratge que hi havia 
davant les costes de Castelldefels, Gavà i Viladecans 
durant l’època de dominació romana especialment en 
el segle I després de Crist. També addueix en la seva 
argumentació l’etimologia de la paraula i la seva proximitat 
a Barcelona. La polèmica està servida i entenent això 
com un exercici sa i estimulant segurament ens farà 
progressar en el reconeixement d’aquesta llegendària i 
misteriosa població de l’antiguitat anomenada Subur”.

La predicció de l’Andreu Bosch va ser del tot encertada. 
El drac adormit s’ha despertat ara. Malgrat el temps 
passat des del seu comentari, sembla que ara Sitges 
s’hagi pres seriosament la necessitat de fer-se seu 
l’antic topònim. La qüestió ha reviscolat arran de recents 
troballes que ha propiciat l’excavació del subsòl sitgetà 
per les obres als museus Cau Ferrat i Maricel. 

La descoberta de diverses peces arqueològiques de 
notable valor històric i patrimonial justifica la importància 
del poblament a l’antiguitat.  Els materials més moderns 
de l’estrat estudiat són de les darreries del segle I dC, 
probablement de l’època dels emperadors Domicià o 
Nerva; entre les peces trobades destaca  un anell d’or, 
un model únic a la península ibèrica i del qual tan sols 
s’han trobat de semblants a Anglaterra. A més, s’ha 
pogut determinar que l’àrea habitada a l’època ibèrica i 
romana ocupava més de dues hectàrees. Hi ha, doncs, 
una clara prova que hi havia un nucli important que posa 
en qüestió anteriors hipòtesis que apuntaven cap a un 
establiment relativament petit. Agafa pes, doncs, la idea 
de què Sitges hagués pogut ser la Subur del passat.   

A l’arqueòleg Pere Izquierdo, responsable de les 
excavacions, se li plantejà la qüestió de la manca d’una 
inscripció que acabés definitivament amb la incertesa 
de la identificació  del nom de Subur. I contesta, a l’Eco 
de Sitges del 15 novembre de 2013:

“Necessitem trobar un carrer amb claveguera, primer, 
i el nom, segon. Els romans escrivien molt, pel que 
estic convençut que es trobarà tard o d’hora, i al lloc 
més insospitat. Fins i tot penso que es pot haver trobat 
alguna cosa, i pel que sigui no s’ha ensenyat”.

Sembla que la qüestió manca de restar completament 
tancada. Efectivament, amb Andreu Bosch, podem 
afirmar que està portant cua. El que és cert, en tot 
cas, que a Sitges han reaccionat per a guanyar punts 
en aquest partit ple de sana rivalitat. Ara escampen 
en titulars que “Les troballes arqueològiques reafirmen 
la hipòtesi que l’antiga Súbur va ser a Sitges” (Eco 
de Sitges, 22 novembre 2013) trencant la posició 
d’escepticisme i prudència que majoritàriament han 
mantingut els arqueòlegs a l’hora de precisar, en les 
darreres dècades, un punt exacte on situar Subur. Això 
comporta, és clar, que Castelldefels se n’allunyi de ser 
la candidata que més soni. 

Lloc de la troballa, a les obres dels museus Sitges

CASTELLDEFELS AMB ELS NEANDERTALS DE CATALUNYA

Fins al dia 16 de febrer de 2014 es pot visitar al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya Barcelona (Pg Sta Madrona, 
39), l’exposició temporal Neandertals a Catalunya. 
Després l’exhibició es podrà veure a la Biblioteca de 
Castelldefels. Els comisaris científics de la mostra són 
el Joan Daura i la Montserrat Sanz, membres del Grup 
de Recerca del Quaternari (SERP) i prou coneguts 
entre nosaltres. L’exposició acompanya als visitants 
per un viatge als principals jaciments gràcies a un 
audiovisual. La Montse i el Joan ens expliquen molt 
bé la tasca investigadora duta a terme. El muntatge 
de Neandertals a Catalunya proposa als visitants, a 
més,  nou interrogants amb l’objectiu de centrar una 
síntesi del coneixement actual dels neandertals. Ens 
interessa destacar que Castelldefels, amb el jaciment 
de ca n’Aimerich, contribueix a donar respostes a 
alguna de les qüestions plantejades: On es localitzen 
jaciments neandertals a Catalunya? Què menjaven els 
neandertals? En quin entorn van viure?

El Museu d’Arqueologia de Catalunya ha complementat 
els elements gràfics i audiovisuals de l’exposició itinerant 
amb  material de les seves col·leccions, tot mostrant la 
mandíbula d’un adult de la sitgetana Cova del Gegant; 
rèpliques de restes cranials, preneandertals i neandertals, 
com les de Banyoles, Talteüll i Llemosí; indústria lítica de 
diverses coves catalanes… Cal aprofitar l’ocasió!
A la sala de Castelldefels els materials que es podran 
veure per primer cop seran els trobats a la darrera 
campanya d’excavació a la cova del Rinoceront.   
Estarem atents als cèrvols 
dels que hem parlat en 
aquest mateix butlletí. 
El dia  27 de febrer a 
les 19 hores, hi haurà 
una visita guiada de la 
mostra.

Joan Daura, membre del GRQ del SERP de la UB



La lliçó impartida el dia 26 de novembre de 2013 a 
l’Aula Sènior de Castelldefels pel senyor Valderrama, 
especialista en pintura al fresc, serví per a recordar 
l’existència, a Castelldefels, de antics forns de calç. De fet, 
el Grehic se n’havia preocupat de la conservació d’un ells 
arran de la consulta que se li feu per part de l’Ajuntament 
a meitat de la passada dècada. Com a conseqüència, i 
feta la valoració històrico-arqueològica per la Montserrat 
Sanz, es lliurà l’informe referent a l’edifici conegut com a 
Forn de la Calç als màxims representants del Consistori 
el dia 8 de febrer de 2006. Les conclusions favorables 
a la preservació d’aquest element patrimonial van ser 
ateses. Fruit d’una reunió amb qui llavors n’era el Regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Castelldefels s’acordà, 
en primera instància, evitar un possible enderrocament. 
Després va ser que es prengueren mesures per evitar 
el procés de degradació que patia. Es va fer una neteja 
de tot l’interior i es feu fora la brutícia acumulada al 
llarg dels anys. Igualment s’actuà en favor seu quan, de 
manera provisional i fins que no es prengui la decisió de 
quin ús se li podria donar, es van tapiar les obertures 
que donaven accés al seu interior. Des d’aleshores la 

infraestructura ha pogut evitar ser convertida novament 
en un abocador.

Les característiques de l’edifici, preservat en bones 
condicions com per a què servís d’element il·lustrador 
del funcionament de la producció de calç, es poden 
detectar també en altres punts de la ciutat. Si seguim la 
pista del nomenclàtor dels carrers de la vila estarem en 
la pista que ens fa cap. Hi ha un vial, al barri de Bellamar, 
que manté la memòria històrica de les insta·lacions 
industrials que havia albergat l’indret. 

Ens referim al carrer Antics Forns. Si ens aturem davant 
d’alguns dels portals de les vivendes, gràcies a fotografies 
fetes l’any 2006 (perquè actualment l’aspecte és un altre), 
des del carrer mateix observem com s’havien mantingut                
-dels antics forns de calç- els accessos reservats per 
al primitiu trànsit de materials calcaris; amb tot, les 
estructures interiors es veuen adaptades, amb escales, 
per a què les persones s’enfilessin sens dificultat al punt 
on s’aixecava l’habitatge aixecat amb posterioritat i que 
havia heretat el terreny adjacent al que, originàriament, 
havien estat construccions industrials.
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PINZELLADA  DEL PATRIMONI

RECONEIXEMENT DE FORNS DE CALÇ DE CASTELLDEFELS

Imatges del carrer “Antics forns”, a l’any 2006

Cristina Martín és llicenciada en Història de l’Art, màster 
en Gestió del Patrimoni Cultural, té el Curs d’Adaptació 
Pedagògica per a impartir docència en Ciències Socials 
i és també guia habilitada de la Generalitat de Catalunya. 
Després de 12 anys d’experiència realitzant itineraris 
culturals, visites guiades i tallers, he creat l’empresa 
ENIGMA Difusió Patrimonial. Amb ella ha iniciat la seva 

tasca a Castelldefels, on ha dissenyat uns itineraris pel 
patrimoni de Castelldefels, amb la intenció de poder 
oferir-los als centres educatius, entitats i públic general. 
Les visites s’ofereixen en català i castellà, però també, 
gràcies a Marie, la seva sòcia en el projecte, en altres 
idiomes. Aquesta és una iniciativa que el Grehic celebra. 
Estigueu atents a la seva programació.

VISITES GUIADES PER CASTELLDEFELS



El título del anillo gigante de Lorenzo Quinn es “Dar 
y tomar”. La expresión nos ha resultado inspiradora. 
En una época en que no hay como para decir que 
tengamos “para dar y tomar”, pues parece que a nadie 
le sobra de nada, vemos que hay quien defiende que, 
si hay voluntad, pues sí puede que alcance. Se dijo en 
su día que la obra en cuestión se había elaborado con 
el aporte material de los ciudadanos de Castelldefels 
que, en puntos estratégicos de la ciudad, depositaron 
las latas de aluminio que contenían las bebidas que 
consumían. A la consecución de la obra de Quinn 
contribuyeron aquellos que habían dado, podríamos 
decir, la lata. 

También desde el Grehic queremos dar la lata. Quien 
la sigue… la consigue. La verdad es que ya hemos 
sido, hasta ahora y en otro sentido, “latosos”. Hemos 
insistido, desde ya hace unos cuantos números 
de nuestro boletín, en la importancia histórica y 
testimonial del puente de la Corredora Maestra. 

En consecuencia, hemos tratado que se restituya 
en el lugar del que se retiró. Desde antes de las 
últimas elecciones municipales, les dimos ya la lata, 
con lo mismo, a los representantes de todos los 
grupos políticos que optaban a presidir la alcaldía de 
Castelldefels. Primero lo hicimos en las respectivas 
sedes y luego, con todos a la vez, en una mesa 
redonda sobre la preservación del patrimonio de la 
ciudad. Entendimos que convenían en la  necesidad 
y urgencia de poner en su lugar la construcción de la 
que se vio privada, a consecuencia de un accidente, 
la riera Marisol.

Para tratar de la cuestión nos concedió audiencia, el 
pasado mes de julio, el Alcalde de la ciudad, a quien 
acompañó en la entrevista el Regidor de Cultura. 

Con los señores Reyes y Grau se encontraron, 
por parte del Grehic, tres miembros de su Junta, 
encabezados por su Presidenta, la señora Barbara 
Schwarz. En el “toma y daca” de un encuentro, que fue 
cordial en todo momento, el Regidor de Cultura llegó 
a proponer, alegando que de las arcas municipales no 
se podían sufragar los gastos a favor del puente, que 
se organizara una cuestación popular. 

Visto lo visto últimamente, no tenemos por qué pensar 
que no se pueda llevar a término. Si se consiguiera 
captar el interés por la propuesta, a buen seguro, 
habría muchos dispuestos a volver a dar sus latas. 
Hemos procurado que eso pase. 

Primero con una charla, el pasado 23 de noviembre, 
y después a través de un libro que se presentó el 
2 de diciembre de 2013. Si se diera el caso de no 
conseguir remover la sensibilidad necesaria para que 
desde el Consistorio se dé viabilidad económica a 
la propuesta, querríamos pensar que hubiera quien 
cediera sus latas o que, con nosotros, diera la lata 
también. 

Queremos que devuelvan a la ciudadanía una pieza 
arquitectónica del siglo XVIII que hoy se conserva, 
despiezada, en un almacén municipal. El mismo lugar 
donde antes se exhibió un panel turístico que invitaba 
a instruirse sobre la importancia del puente, sería 
bueno para ubicar, al menos, uno de los contenedores 
en que depositar los envases de aluminio (si fuera el 
caso). 

Y mientras el pueblo “da la lata” esperamos que, 
para ésta como para cualquier otra cuestión de 
interés cultural, hallemos a nuestros representantes 
“batiéndose el cobre”.
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NOTÍCIES DEL  GREHIC

QUEREMOS “DAR LA LATA”

Marc Clemente en la presentación del libro
“El puente de la Corredora Maestra”



Per iniciativa dels Centres d’Estudis de Gavà, de 
Begues, del Grup Tres Torres de Viladecans, del Grup de 
Recerques Històriques de Castelldefels i del Grup +1000 
Històries de Sant Climent de Llobregat, des de l’any 
2008 es celebren les Trobades d’Estudiosos i Centres 
d’Estudis d’Eramprunyà. La primera trobada es fa fer a 
Gavà l’any 2008; i les altres van ser el 2009 a Begues, 
2010 a Viladecans, 2011 a Castelldefels, i 2012 a Sant 
Climent de Llobregat.

Sant Boi de Llobregat, malgrat no ser un territori 
directament relacionat amb aquesta Baronia, sí que 
forma part de la mateixa unitat geogràfica i comparteix 
molts trets històrics amb aquestes poblacions veïnes. 
Per aquesta raó, el passat 16 de novembre va tenir 
lloc, al Museu de Sant Boi, la VI Trobada d’estudiosos 
i centres d’estudis d’Eramprunyà, amb l’assistència 
d’una cinquantena de persones dels diversos municipis 
que conformen l’àmbit d’estudi: Gavà, Castelldefels, 
Viladecans, Begues, Sant Climent, Sant Boi i El Prat. 
En total es van presentar una quinzena de ponències 
que versaven, en major o menor mesura, sobre el tema 
central de la trobada d’enguany, que era “Territori de 
Frontera a l’Alta Edat Mitjana”.

La intervenció del Grehic posà sobre la taula el relat 
llegendari de la intervenció de Carlemany en favor de 
què Castelldefels tingués una imatge per a venerar la 
Mare del Salvador. Aquesta llegenda ha estat recollida 
per Bienve Moya, en el seu llibre “Llegendes del 
Penedès i les valls del Garraf” (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 2a.ed, 2010, p.78). En aquest recull 
parla d’una de les històries de conquesta que afecten el 
territori de frontera de la Marca Hispànica. Diu la tradició, 
encara que l’Emperador Carlemany no arribés mai a la 
frontera establerta a casa nostra, que ell féu dipositar 
una imatge de la Mare de Déu en una ermita que manà 
alçar més enllà del Llobregat, damunt de la qual i temps 
a venir, s’alçaria l’església del Castell de Fels. També diu 
la tradició, segons el mateix autor, que aquesta imatge 
tenia el miraculós poder de conservar intacta la frontera 
sud del seu reialme, la “Marca del Penedès”.

La versió coneguda i difosa des de Castelldefels la 
desenvolupà Javier Clemente, en representació del 
Grup de Recerques Històriques de Castelldefels. Es 
va recordar com el rei de francs i longobards, obeint 
l’encàrrec fet pel Pontífex, hauria d’encarregar-se de fer 
arribar una marededéu romànica fins a Castelldefels. 
Es va fer esment del recull d’aquesta història present a 
l’obra de diversos autors, així com de la seva divulgació 
popular a través de la lletra dels “Goigs de la portentosa, 

prodigiosa i miraculosa imatge de la Mare de Déu de la 
Salut”. En l’exposició, a més, es recordà com la visió 
de l’escena en què el Papa lliura la talla a Carlemany 
forma part de l’imaginari col·lectiu dels castelldefelencs 
des de 1952, per haver-se evocat en una pintura del 
temple parroquial, obra de Serrasanta. Fins allà on 
els documents poden parlar, es va estirar de la corda 
que la cultura popular fa perviure i, en aquest sentit, 
es cità Pere Tomic. Aquest autor, que mor abans de 
1481, va relacionar la conquesta de Barcelona amb 
el seu territori i Castelldefels a Historias e conquestas 
dels excellentissims e catholics reys de Arago: e de lurs 
anteçessors, los comtes de Barçelona. Suposadament 
donaria raó de l’arribada de Lluís el Pietós, el benjamí de 
Carlemany, fins a Castelldefels. Aquest extrem ens faria 
pensar en què el fill hagués realitzat allò que al pare se li 
demanà. Salvant tota distància i els inconvenients de la 
historiografia més rigorosa, vam gaudir en veure com la 
llegenda, que en Bienve Moya ens explica des de l’altra 
banda del massís del Garraf, podria ser “salvada”. 

Les trobades d’estudiosos i centres d’estudis 
d’Eramprunyà compten amb el suport del Centre 
d’Estudis del Baix Llobregat, la Coodinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana i la Fundació Ramon 
Muntaner. La trobada a Sant Boi comptà també amb el 
suport del Museu de Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat.

El comitè organitzador de les Trobades ha decidit que 
el proper any, 2014, les Trobades es faran a Gavà, i 
tindran com a tema central “L’aigua a Eramprunyà”, 
cosa que dóna peu a parlar de temes tan diversos com 
el clima, la hidrografia, el medi marítim o infraestructures 
hidràuliques de captació, transport i ús.
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TROBADES D’ERAMPRUNYÀ

CARLEMANY I CASTELLDEFELS 

Castelldefels a la VI TROBADA



Aquest és el resum d’algunes de les ponències, al marge de 
la de Castelldefels, relacionades amb el tema proposat a la VI 
Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. 

Sant Boi, terra de frontera (segles (VIII-XI)
per Mª Lledó Barreda i Casanova 

Sant Boi, és un exemple de centre urbà actual amb origen en 
una vil·la alt-imperial, que es cristianitza durant l’Antiguitat 
Tardana i que esdevé nucli parroquial entre els segles VIII  
o els primers segles medievals, perdurant fins als nostres 
dies.

El terme d’Eramprunyà, entre la conquesta i la revolta 
feudal. Una visió actualitzada
per Josep Campmany Guillot

Fa onze anys, en el marc de les jornades Gavà Mil Anys, amb 
les que l’Associació d’Amics del Museu va commemorar el 
mil·lenari del text conservat més antic on apareixia el nom 
de la ciutat, es va publicar un article que tractava sobre 
l’organització i estructura territorial del terme d’Eramprunyà 
en els seus orígens. Onze anys després, fem una revisió 
general de l’estat de la qüestió, com era, com s’estructurà 
i com evolucionà el terme d’Eramprunyà durant els primer 
cent anys. Parlarem també d’Almafar i la seva ubicació, i de 
com va evolucionar l’edifici del castell fins a la plena edat 
mitjana.

Dones a Eramprunyà al segle X
per Josep Campmany Guillot

Al voltant de l’any mil, la documentació catalana de l’Alta 
Edat Mitjana sorprèn per l’elevada «tonalitat femenina» 
que transpira. Tant en l’àmbit econòmic com en el polític, 
la dona juga un paper de primer ordre, i pren decisions 
nombroses i importants. En aquesta ponència extraurem 
de la documentació d’Eramprunyà de fa mil anys alguns 
exemples sobre quatre dones que van tenir el seu paper 
en aquella societat de frontera. La documentació és 
escassa, i per tant només podem entrellucar, ni que sigui 
breument, alguns moments en la seva vida: Ermengarda, 
Savilo, Saborella i Avizanna. El món que se’ns revela és 
extraordinàriament suggerent.

El Testament de Recosind d’Almafar
per Jaume Vendrell i Condeminas.

El testament de Recosind, testimoniat i jurat per els 

seus marmessors i hereus davant el bisbe Ot i un grup 
de sacerdots i de monjos del monestir de Sant Cugat, a 
l’altar de l’església de Sant Climent, és un exemple de la 
importància d’aquest tipus de documents utilitzats com 
a fonts per als estudis medievals. Tot i que a l’Alta Edat 
Mitjana el seu nombre és més reduït que en els segles 

posteriors, la seva utilització ens ajuda molt a acostar-nos 
a la vida quotidiana de l’època en que van ser escrits. Ens 
trobem amb documents avorrits, plens de formalismes, 
però carregats de detalls que ens ajuden a identificar la 
forma de vida dels seus protagonistes: pagesos amb terres 
pròpies o amb terres d’un senyor, que hi planten, quin tipus 
de ramaderia tenen, les seves relacions familiars i socials, 
els objectes que utilitzen i a que donen importància.

Comunicacions medievals en una terra de frontera: els 
camins ramaders a Begues
per Xavier Parellada Viladoms

Els camins ramaders han estat durant més de mil anys una 
de les principals vies de comunicació i d’intercanvi cultural 
entre els habitants de les pastures estivals dels Pirineus 
i els de les pastures hivernals del Garraf-Penedès, entre 
els del comptat pirinenc de Ripoll i els de les terres de 
frontera d’Eramprunyà. La llei de vies pecuàries estableix 
que els camins ramaders “són bens de domini públic de les 
Comunitats Autònomes, i en conseqüència, inalienables, 
imprescriptibles i inembargables”, però mentre no estiguin 
classificats no tenen protecció real. Correspon a la 
Generalitat classificar-los amb caràcter d’urgència. El CEB 
disposa, per a que això es dugui a terme, d’un treball previ 
de recerca amb la finalitat de recollir la informació oral sobre 
el seu traçat abans de que no es perdi.
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TROBADES D’ERAMPRUNYÀ

TERRITORI DE FRONTERA A L’ALTA EDAT MITJANA 
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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.org

ACOSTA’T AL GREHIC

Amb la col.laboració de:

EL GRUP D’ESTUDIS SITGETANS PUBLICA L’ESTUDI SOBRE LA TERMAC 

L’edició XXIX del Premi Josep Carbonell i Gener, convocat 
pel Grup d’Estudis Sitgetans (GES), concedí un accèssit 
al treball de la Carla Sánchez Berruezo titulat “La realitat 
de la Termac”. El subtítol de l’estudi indicava que s’havia 
desenvolupat una investigació sobre el barraquisme 
present al terme municipal de Sitges, però cal recordar 
que la gent que hi vivia mantenia una estreta relació amb 
Castelldefels. El resultat de la investigació es presentà 
al II Simposi de Treballs de Recerca del Garraf, i també 

va concórrer a les IX Trobades de Recerca Jove del Baix 
Llobregat. A més, una selecció de la feina conformà un text 
publicat pel Grehic integrat en el llibre dedicat a Vistalegre. 
Ara podem anunciar l’edició d’un nou resum de l’obra 
investigadora en el Butlletí del Grup d’Estudis Sitgetans. 
S’ha fet públic el seu contingut en els números 146 i 147 
de la revista, i així es va completar la difusió de l’aportació 
d’aquella recerca.

RECORDANT ARQUITECTES AMB IMPLICACIÓ A CASTELLDEFELS

El passat dijous 19 de desembre, a l’Ateneu Barcelonès va 
tenir lloc la presentació d’un acte promocionat sota el nom 
de “Arquitectura a cavall d’una guerra”. L’acte, organitzat 
amb AxA Arquitectes per l’Arquitectura, es realitzava 
amb motiu del centenari del naixement d’Antonio Bonet 
Castellana, José Antonio Coderch de Sentmenat, i Antoni 
de Moragas Gallissà. La benvinguda i presentació va anar 
a càrrec de Jordi Garcés. Intervingueren com a ponents 
principals els arquitectes Oriol Bohigas, Enric Granell i, 
per últim, el veí de Castelldefels i gran co·laborador del 
Grehic, Fernando Álvarez.
La temàtica tenia un interès especial per als 
castelldefelencs atesa la realitat arquitectònica de casa 
nostra. 

D’en Moragas hi ha un parell de casetes aixecades 
per ell al barri de Granvia Mar i d’en Bonet fem sovint 
memòria indirectament quan recordem una remodelació 
en profunditat de la franja costanera comuna amb Gavà 
i Viladecans. Al marge de la implicació més propera, 
dels tres autors tractats caldria recordar que, tot i haver 
nascut el mateix any (1913), projecten obra en moments 
històrics molt distants. 
La seva producció abraça des de les obres de Bonet 
durant la República (GATCPAC), la immediata postguerra 
de Coderch a Madrid (arquitectura franquista) i a 
Barcelona (nova arquitectura moderna), fins a l’obra 
burgesa i l’acció institucional de Moragas al Col·legi 
d’Arquitectes els anys 60.

POSA EL CULLEROT A LA S’ÒPERA !

El  GREHIC en  estreta col·laboració amb la biblioteca, presenten la 2ª època de 
la tertúlia operística “La S’ÒPERA”, que va funcionar amb notable acceptació des 
del 2005 fins al 2011. Les obres seran comentades i fins i tot, debatudes entre els 
“malalts d’operitis”. Entrada  lliure.                     
Sigueu-hi totes i tots molt benvinguts !!

Les dates proposades són:                                  
27/01 a 19.00h -  Poca broma amb “ELS PALLASSOS”! 
 (de R. Leoncavallo). 

24/02 a 18.30h -  Una típica “vendetta siciliana” en “CAVALLERIA RUSTICANA” 
 (de Pietro Mascagni).   

24/03 a 18.30h - Una família d’avars i un trampós espavilat “GIANNI SCHICCHI” 
 (de G. Puccini). 
Properes funcions: (si “la cosa” us agrada), 14/04, 26/05, etc... 

“KIKI DE MONTPARNASSE”

El dijous, 6 de març del 2014 a les 19h a l’Espai Fernàndez Jurado de la Biblioteca 
Central de Castelldefels. 
Xerrada a càrrec d’en Jaume Tous, membre del GREHIC:   “KIKI de Montparnasse”, 
El París de la vida bohèmia, de 1900-1930. Fou model de Dadá, Man Ray, Picasso, 
Dalí, Jean Cocteau, Santiago Rusiñol, Fujita, Kisling, Toulouse Lautrec… 
Es projectaran obres d’aquests artistas influenciades d’alguna manera per  
Kiki.


