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Un musical i una novel·la, totes dues obres amb dosis de imaginació creativa, ens 
confirmen que Castelldefels continua sent inspirador. 

MUSICAL “LA DONA MORTA”
“La dona morta” és un musical que es va estrenar el mes de maig de 2018 al 
Teatre Plaza. Tot va començar en el Seminari de Mestres i Professors de Música 
que ja fa cinc anys que dirigeix la Manoli Pujante. En la preparació del curs 2017-18 
se’ls va acudir elaborar un guió de creació pròpia. Per això, amb l’ajut de diverses 
persones, entre les quals Mª Josep Udina, Pere Ramon Aguiló va començar a 
escriure un text que imaginava una explicació fictícia que donés raó al topònim 
de la muntanya de Castelldefels que anomenem la Dona Morta. Un mestre de 
música, Marc Pardo Lavella, anava musicant les lletres. Quan es va tenir aquesta 
feina enllestida es va començar a assajar text amb alumnes de l’Institut Josep Lluís 
Sert, i les cançons amb alumnes de diverses escoles de primària de la localitat  
i alguns alumnes del Sert, que també canten. Sis professors de música, amb 
els seus alumnes respectius, estaven implicats en el projecte. L’acompanyament 
instrumental el conformaven piano, oboè, violí, saxo baríton i percussió.
Les cançons que conformen el fil musical de l’obra són: La Dona Morta, una 
llegenda?; La fugida; L’acampada; Les sirenes; El comiat; Titània, la fada 
del Garraf; La Dona Morta; i la Cançó final. Els títols que es presentaven en 
el programa, anticipa el caràcter fantàstic de l’argument. La protagonista, la 
Maria, accepta convertir-se en una  gran carena que es basteix amb el seu cos.                
Així els pirates, que a Castelldefels sí que van ser una realitat històrica, tindrien 
més dificultat en arribar fins a l’interior de les terres de casa nostra i els veïns 
podrien fugir amb més facilitat.

NOVEL·LA “MARIA VIDAL. LA ‘BARONA’ DE CASTELLDEFELS”
Pep Solé ha escrit, també el 2018, una altra obra de ficció inspirada per 
Castelldefels. Ara bé, també conté elements singulars de la història local 
castelldefelenca. S’inspira o fa referència a persones i fets reals, encara que la 
majoria de personatges i situacions que presenta són fruit exclusiu de la imaginació. 
No es tracta, doncs, d’una novel·la històrica. L’autor ens explica, per exemple, que 
l’actuació d’un batlle de Begues i d’edils corruptes és pura fantasia. Tanmateix, 
alguns personatges i fets sí que van existir: Maria Vidal, el seu marit Pere Pérez-
Moreno i la filla d’ambdós Maria Anna; Manuela d’Erill; Caietana d’Oms, el seu 
fill Agustí de Copons i també el Bournonville que s’esmenta al principi. El mateix 
passa amb algunes de les activitats que es descriuen: l’adquisició de la meitat de 
la Baronia d’Eramprunyà per part de la Maria Vidal, la posterior reparació de Les 
Arenes (actualment Les Marines), l’ampliació del Castell i la plantació de milers de 
ceps als vessants dels turons en feixes sostingudes per murets de pedra seca, van 
ser iniciatives de Maria Vidal, secundada per Caietana d’Oms, propietària de l’altra 
meitat de la baronia, i posteriorment pel seu fill Agustí de Copons i d’Oms. També 
el plet contra el Monestir de Sant Cugat, guanyat en l’insòlit termini d’un any.
Tots aquests elements ens fan ganes de poder gaudir de la darrera creació del 
nostre estimat Pep Solé.

www.grehic.org
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Us podem avançar el resum de les intervencions que 
es presenten des de Castelldefels.

CASTELLDEFELS: DEL RACIONAMENT D’ALIMENTS 
A LA NOVA TRANSFORMACIÓ COMERCIAL I 
URBANA. 
Per Neus Cardona. (GREHIC)

L’estudi de les actes dels plens municipals de 
Castelldefels durant el franquisme (1939-1979) ens 
aporten informació d’un litigi local pels permisos de 
venda de pa a Castelldefels entre l’industrial Jaume 
Vives Borrell, propietari de la confiteria Casa Vives, i 
Ramón Amat i Carme Patuel, propietaris del forn 
Patuel, i a la vegada sogres de l’alcalde del consistori 
Francisco Viñas Llonch. 

Aquest fet es produeix durant els anys de racionament 
d’aliments bàsics per abastir la població i l’augment del 
fenomen de l’estraperlo. 

Degut a aquesta situació d’escassetat de farina, els 
permisos d’obertura de forns per a l’elaboració de 
pa i derivats estava molt controlada per les autoritats 
del Règim. El reglament estipulava que les llicències 
d’obertura dels forns per panificar estaven subjectes al 
nombre d’habitants del municipi. 

Es donava la circumstància que al poble ja hi havia 
dos establiments de panificació: Patuel i Vilapalana, en 
teoria,  suficients per abastir les necessitats locals. 

Per aquest motiu, la concessió de la 
llicència d’obertura de l’establiment de 
l’industrial Jaume Vives Borrell, situat 
a la Vía Triunfal nº 67 era de pastisseria 
i confiteria. 

La Neus Cardona fa un enfocament del 
litigi entre els forns Patuel i Vives a finals 
dels anys 40 inicis dels 50 dins d’una 
etapa de transició a Castelldefels del 
període de postguerra i racionament. 
Paral·lelament a aquesta situació 
d’escassetat contrasta amb l’augment 

de construccions de noves urbanitzacions al poble 
(Montmar, Bellamar, Marisol i el barri de la Pineda). 
També es demanen llicències per la construcció de 
l’hotel Rei Don Jaume, al turó de la Torre de la Guarda. 

Vull destacar també com aquesta 
transformació és d’un Castelldefels rural 
i agrari que inicia una etapa de canvi 
fonamental dins del sector de serveis 
(comercial i turístic) com a conseqüència 
de l’augment d’habitants i d’estiuejants que 
fixen una segona residència a les noves 
urbanitzacions locals. 

Aquest sector terciari el podríem qualificar 
de modest per les circumstàncies de 
l’època, però suposarà el futur model de 
transformació local. 

XI TROBADA D’ESTUDIOSOS I CENTRES D’ESTUDI 
DE LA BARONIA D’ERAMPRUNYÀ

XI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. 
Cuina i territori: de la terra a la taula 
Sant Climent, 20 d’octubre de 2018 

 

 
  

RESUMS DE LES CONTRIBUCIONS PRESENTADES 

RESUMS DE LES CONTRIBUCIONS PRESENTADES 

El dissabte 20 d’octubre de 2018, en sessions de matí i tarda tindrà lloc a 
Sant Climent de Llobregat la Trobada d’enguany dels CENTRES D’ESTUDIS I 

ESTUDIOSOS DE L’ANTIGA BARONIA D’ERAMPRUNYÀ. 

El tema d’aquesta edició és “CUINA I TERRITORI: DE LA TERRA A LA TAULA”.
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Menjars d’arreu del món és una consolidada trobada 
gastronòmica solidària, que es desenvolupa en el 
marc de les jornades anuals de pau i solidaritat de 
Castelldefels. Va  néixer l’any 1996 amb el doble objectiu 
de potenciar l’intercanvi i la convivència intercultural i 
donar a la ciutadania una eina per poder ser part activa 
de la solidaritat que caracteritza a la nostra ciutat, des 
del retorn de la democràcia. 

L’any 1995 s’havia iniciat la trajectòria del Consell 
Municipal de Pau i Solidaritat i en aquest espai de 
participació es va plantejar renovar el programa de les 
jornades anuals amb activitats que arribessin a un públic 
nou, no només a aquell que ja estava conscienciat i es 
movia al voltant de les entitats de cooperació i defensa 
de la pau i  dels drets humans. 

Des de la seva primera edició, amb uns 25 participants, 
els cuiners i cuineres aporten els seus plats de manera 
altruista per recaptar fons per a projectes solidaris. La 
iniciativa s’ha celebrat sense interrupció, des de llavors 
i ha arribat a prop dels 70 participants cuinant i 400 
dinant, amb fluctuacions.

Compartint un àpat, és a dir, un moment- element 
cultural comunitari, que no hi ha ningú al món que no 
necessiti físicament i espiritualment, els habitants de 
Castelldefels, i gent de la comarca que s’hi ha anat 
sumant, converteixen l’excel·lència gastronòmica en un 
regal per a tots els participants. I com bé diem sempre, 
la solidaritat li dona al menjar un gust meravellós. 

Les diverses edicions dels Menjars d’arreu del món, a 
més de ser un aparador cultural viu, on el que importa 
és la generositat i no la puresa, permeten la consecució 
d’un objectiu solidari compartit. Tothom qui intervé 
aporta gratuïtament el seu temps previ i durant la 
trobada i uns ingredients per a l’elaboració del plat que 
ofereixen als comensals. El benefici global, a 
l’entrada es fa un donatiu, es destina a una 
causa solidària que es renova en cada edició 
i que es pren per acord del Consell Municipal 
de Pau i Solidaritat. Pràcticament totes les 
entitats que formen actualment el consell han 
rebut la recaptació i s’han valorat en funció del 
grau d’implicació i relació manifesta amb els 
Objectius del Mil·lenni i de desenvolupament 
sostenible, marcats per Nacions Unides. 

En aquest sentit els projectes han tingut molt 
sovint relació amb educació o sanitat i tenint 
en compte de manera destacada l’efecte en la 

infància i la perspectiva de gènere.

Els milers de persones que, en aquests anys, han gaudit 
d’ells o han participat activament en els Menjars d’Arreu 
del Món  mostren Castelldefels com a ciutat plural, 
intercultural, oberta al món i amb una gran riquesa 
humana i gastronòmica. Els vincles d’amistat entre els 
participants s’estrenyen a base del coneixement mutu 
que, més enllà de la degustació d’un plat, es contagia 
a través de l’organització prèvia de la jornada i la 
col·laboració necessària entre tots i totes. 

Una activitat com aquesta requereix de molt voluntariat 
per complementar la tasca tècnica i administrativa de 
l’Ajuntament. Sense aquestes mans generoses seria 
impossible. 

En cada edició la ong encarregada de donar el suport 
més ampli és aquella que ha presentat projecte i ha 
estat escollida per ser la beneficiada. 

Durant els primers anys destaquem el paper coordinador 
de Solidaritat Castelldefels-Kasando, donat que va ser 
l’entitat proposant de la idea inicial. Durant aquests 
24 anys els fons reunits han arribat a comunitats de: 
República democràtica del Congo, Xile, Nicaragua, 
Guinea Equatorial, Camerun,  Mèxic, Brasil, Uruguai, 
Argentina; Togo, Kenya, Senegal, Cuba, Sàhara, Etiòpia 
i Nepal. Enguany aniran a dos projectes, un de Togo i 
l’altre d’Uruguai.

La iniciativa ha donat com a resultat l’edició d’una sèrie 
de receptaris impresos en forma de llibre: Menjars 
d’arreu del món. Ed. Ajuntament de Castelldefels. 

La col·lecció va arribar al número 15 en format 
paper (2010). La resta d’edicions estan publicades 
virtualment en format pdf. Totes es poden trobar al web 
Castelldefels.org.

MENJARS D ‘ARREU DEL MÓN
Per Lourdes Carreras Gallardo. 
Técnica de pau i solidaritat de l’Ajuntament de Castelldefels
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Amb la col.laboració de:

EN LA RED:  APEADERO Y BRIGADISTAS

El dia 18 de setembre es presentà, a càrrec de Jaume 
Tous, el conjunt de patrimoni històric del Parc del Garraf 
i voltants. Tinguérem oportunitat de conèixer millor 
creus de terme, tancats pel bestiar, la Pleta, el Palau 
Novella, arqueologia, fauna, un celler fet per Gaudí, 
búnkers de la guerra civil, el poble fantasma de Jafra, el 
pou de glaç... la xerrada es va fer la Biblioteca Ramon 

Fernàndez Jurado, a l’horari habitual de 19 a 20,30 h. 
També volem avisar-vos que el proper 2 d’octubre 
al mateix horari i lloc vindran personalment els 
arqueòlegs Montse Sanz i Juan Daura autors dels 
darrers descobriments de la Cova del Rinoceront de 
Castelldefels i de la del Negre de Sitges amb restes del 
Neanderthal. 

EN DIRECTE: ELEMENTS HISTÒRICS DEL PARC DEL GARRAF

ACOSTA’T AL GREHIC

El origen del Apeadero de Castelldefels en 1931. 
Para quien tenga interés en este tema, destacamos 
una de las recientes aportaciones que hace nuestro 
socio Alfons López Borgoñoz en su blog.

http://castelldefelshistoria.blogspot.com/2018/05/
e l - o r i g e n - d e l - a p e a d e r o - d e - c a s t e l l d e f e l s .
html#! /2018/05/e l -or igen-del-apeadero-de-
castelldefels.html

Por otra parte, tenemos que señalar que el mismo 
autor ha preparado una ampliación importantísima 
a su trabajo sobre los brigadistas del castillo de 
Castelldefels. También se puede acceder a ella a 
través  de internet:

http: / /br igadas internacionalescaste l ldefe ls .
blogspot.com/p/blog-page.html

El fondo empleado esta vez se nutre de un extenso 
conjunto de retratos de Brigadistas Internacionales 
en Castelldefels. 

Las sesenta y dos imágenes de los archivos de 
RGASPI (siglas en ruso del Archivo Estatal Ruso de 
Historia Sociopolítica) son de septiembre de 1938. 

Hay dos más, de un brigadista no identificado, 
que se obtienen de AICVAS (Associazione Italiana 
Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna), son de 
1938 también. De este trabajo se hará una reducida 
edición en papel a cargo de nuestra entidad.  

La foto que, como muestra, 
adjuntamos retrata a 
Boris Karlenius, soldado 
destinado en el Cuartel 
de Recuperación de las 
Brigadas Internacionales en 
el castillo de Castelldefels 
en septiembre de 1938 (y 
quizás antes). A fines de 
octubre ya no continuaba en 
el castillo (RGASPI Nª 545-
6-1566, 10).

Per els amics de la “S’Òpera” els dilluns 5 i 26 de novembre a l’horari de sempre (de 19 a 
20:30 h) tindrem “El Princep Igor” d’Alexander Borodin, versió que ja havíem gaudit fa 5 
anys i que tan ens va agradar. Oportunament ja us ho tornarem a recordar. 

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”
a càrrec de Jaume Tous


