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Darrerament sentim molt l’expressió “posar en valor”. Aquesta correspon a una 
de les voluntats que el Grehic té respecte del patrimoni local. De vegades, però, 
no ens en sortim i, tot i “posar en valor” el llegat rebut a la nostra localitat, veiem 
com no es respecta. 
L’any 2001 es “posava en valor” l’obra mural de Serrasanta a casa nostra. Es va 
publicar un llibre que, a més de les pintures de l’església parroquial, recordava les 
que hi ha a Sant Salvador dels Arenys i, altres, a l’Hotel Playafels.

Les pintures de l’hotel van ser fetes després que el temple de Santa Maria de 
la Salut veiés enllestides les pintures del seu absis i absidioles.  Això ens porta 
cap a l’any 1953. Serrasanta decora una sala a la planta baixa. La primera 
composició va ser executada ràpidament. El tema recull una escena costumista 
de caràcter mariner. S’identifica, al fons, Cadaquès. En primer terme, alguns 
pescadors, un mestre d’aixa, una dona que fa puntes de coixí... L’esbós del segon 
mural, fet sobre la paret des d’un primer moment, trigà uns vuit o nou anys en                                      
convertir-se en pintura. Serrasanta, mentrestant, s’ocupava d’altres compromisos 
artístics. L’artista finalment, però, va completar el conjunt amb una composició 
que mostra la descàrrega de la pesca. 

Tot això ho hem trobat al llibre “Serrasanta. Pintura mural  a Castelldefels”. Les 
fotografies que acompanyen la informació, és clar, ajudaven a “posar en valor” 
l’obra de la que es parla. Més endavant, també es procurava “posar en valor” les 
mateixes pintures des d’una altra publicació. El llibre “Castelldefels”, que l’editorial 
Cossetània treié el 2004, en el capítol dedicat al patrimoni artístic reprodueix una.  
En l’explicació pertinent recorda el contacte del propietari de l’hotel, Antoni Catasús 
i Borràs amb Serrasanta, propiciatori per a l’aparició d’un “parell d’escenes 
marineres en un dels menjadors de l’establiment”.

Malgrat haver-se “posat en valor” el conjunt de l’obra de Serrasanta, les pintures 
l’hotel Playafels han desaparegut. La remodelació que experimenta des del 2018 
ens ha permès constatar-ho des l’exterior. Hem pogut apreciar, des del passat 
mes de novembre, com la paret que les acollia ha estat completament picada fins 

a deixar a la vista els maons. 

Llàstima! Cadascú fa a casa seva el que 
vol i, en aquest cas, cal lamentar que no 
s’hagi respectat la integritat d’una obra que 
pensem que s’ho valia... almenys s’havia 
“posat en valor” creient que ningú s’atreviria 
a deformar-la, modificar-la, alterar-la o 
atemptar contra ella. No ha estat així.

Llàstima! Amb “posar en valor” no n’hi 
ha hagut prou. 

www.grehic.org
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POSAR EN VALOR

El Grehic

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS

Remodelació a l’hotel Playafels

Conjunt d’obres desaparegudes
del pintor Serrasanta, que hi eren a l’hotel.
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BRIGADISTES A CASTELLDEFELS. 
EXPOSICIÓ I LLIBRES

Del 15 al 29 d’octubre de 2018 va exhibir-se a Barcelona l’exposició 
“Les brigades Internacionals a Castelldefels”.  

En l’acte de presentació, al vestíbul de la seu de Comissions Obreres de Catalunya, 
va intervenir Alfonso López Borgoñoz. 

Alfonso López Borgoñoz
presentant l’exposició

Barbara Schwarz,
fundadora del GREHIC

Cartell commemoratiu



L’endemà de finalitzar l’exhibició, a Castelldefels, 
es va presentar el primer dels llibres que recuperen les biografies dels brigadistes 

que van fer estada a la nostra ciutat durant la Guerra Civil. 
Va ser present i intervingué Manuel Buira, supervivent de la “Lleva del Biberó”. 

Els tres volums de “Salut y Suerte, mañana más” ja estan disponibles per a la seva 
consulta a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i a l’Arxiu de Castelldefels. 

L’edició en paper ha estat promoguda per la nostra entitat; recordem, però, 
que també es pot accedir al treball a través d’internet a l’adreça electrònica:

http://brigadasinternacionalescastelldefels.blogspot.com/
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Presentació a càrrec d’Alfonso López Borgoñoz

Intervenció de Manuel Buira

Sala d’actes

Els tres volums de 
“Salut y Suerte, 

mañana más”
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De fa molt temps ens passa pel cap  fer una publicació, 
des de la nostra entitat, dedicada als més joves de 
la població. La idea és prendre l’estela dels llibres de 
L’Olla del Rei o dels Pirates, i fer-ne un de nou amb un 
format semblant. 

Una de les contalles populars de la nostra ciutat 
“recorda” que la imatge de la marededéu que es venera 
a l’església parroquial va ser portada cap aquí gràcies 
a Carlemany. 

Doncs bé, sobre aquesta història ja s’ha redactat una 
narració en forma de conte i, en aquests moments, 
els dibuixos que han d’il·lustra-la comencen a prendre 
forma. 

Les responsables de la part gràfica són dues joves 
estudiants de dibuix artístic i disseny de batxillerat: 
Alba Hurtado i Noèlia Márquez guiades pel professor: 
Andreu Ferrer. 

El suggeriment que han recollit és donar als seus 
dibuixos un caràcter medieval. 

D’altra banda, sabem que estan fent un esforç per a 
recrear l’aspecte que podria tenir el territori en l’època 
on passarien aquests fets. 

Tot i que el procés està en una fase inicial, pel que hem 
vist, creiem que l’obra tindrà molt d’atractiu.

CARLEMANY
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Alba Hurtado i Noèlia Márquez guiades pel professor: 
Andreu Ferrer. 
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Hem tornat a veure editat el treball de Josep Campmany 
“Captació i drenatge d’aigües al delta occidental del 
Llobregat als segles XVIII i XIX”. 

Aquesta vegada l’article, que el 2016 s’havia presentat 
a un congrés sobre “Recursos i territori”, ha vist la llum 
a la darrera aposta editorial del Centre d’Estudis de 
Gavà i de l’Associació d’amics del Museu de Gavà: un 
llibre sobre el patrimoni preindustrial de la ciutat veïna. 

Ens ha agradat molt i, alhora, ens ha donat certa 
enveja. La raó és ben senzilla. A la pàgina 39 de l’obra 
es veu una fotografi a d’un dels ponts sobre la corredora 
Mestra construïts de pedra, calç i obra cuita l’any 1758. 
Com s’escau, el pont és del terme de Gavà... però ens 
ha fet recordar que el bessó de Castelldefels fa anys 
que reclamem, des de la nostra entitat, que torni a lloc. 

Els precs que el nostre grup va presentar en el seu dia 
en diversos plens municipals han donat, unànimement, 
una resposta satisfactòria. Tots els grups amb 
representació al consistori van aprovar que es fes una 
dotació pressupostària destinada a la restitució del 
nostre element patrimonial. 

El paper ha recollit els acords... ara bé, sembla que 
hagi quedat en paper mullat i, mentrestant, les pedres 
del pont, arraconades en un magatzem fa anys que 
no veuen l’aigua per sobre la qual haurien d’estar 
permanentment. No podem, llavors, presumir de 
compromís; ni de compromís amb la paraula donada, 
ni de compromís amb el llegat històric. 

Paraules i papers no en falten, però la realitat que 
desitgem encara estem per veure-la. 

Els amics de Gavà, això sí, ens reconeixen la voluntat 
i, en la seva publicació, recorden “La lluita pel pontet” 
que duem a terme. Fan recordança del que vam 
mostrar a la VII Trobada de Centres d’Estudiosos i 
Centres d’Estudis d’Eramprunyà, centrat en el tema de 
“L’aigua, el territori i les persones”.

LA SORT DIVERSA DELS PONTS DE LA CORREDORA 

Vista del pontet, l’any 2006

RESTAURACIÓ DE LA CREU DEL TERME

El desembre de 2018 es treballava en la restauració de 
la Creu del Terme de Castelldefels, amb l’autorització 
de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya i el Suport del Centre de Restauració de 
Bens Mobles de Catalunya.

La intervenció, promoguda per l’Ajuntament de 
Castelldefels, persegueix frenar els processos de 
degradació que afectaven directament al suport 
i dignifi car el monument a partir de l’eliminació 
de materials afegits que afectaven la conservació 
dels materials constitutius i difi cultaven la lectura i 
comprensió del conjunt.
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LLEGAT ARTISTIC DE LLUCIÀ NAVARRO 

Llucià Navarro Rodón és un artista que té obra de 
caràcter mural - en forma de pintures, esgrafiats o 
vitralls- repartida per moltes poblacions de Catalunya, 
també per la resta d’Espanya i països d’Amèrica del 
Nord i del Sud. 

El caràcter de les seves produccions, sovint, està 
vinculat a edificis religiosos i és coherent amb la seva 
ubicació. D’altres vegades, la temàtica espiritual ha 
anat més enllà i ha sortit dels recintes sagrats. Sigui 
com sigui, la motivació del seu treball, amb altíssima 
freqüència, ha estat relacionada amb la transcendència. 

Aquesta idiosincràsia arribà a l’obra que deixà a 
Castelldefels: una al·lusió plàstica al Cant de les 
Criatures (o al Germà Sol) que escrigué Sant Francesc 
d’Assis. 

Celebrem que l’obra s’hagi preservat en el passatge 
que, originàriament, duia a la biblioteca que a la ciutat 
instal·là la “Caja de Pensiones de la Diputación de 
Barcelona”. 

Hem pensat que veure aquest esgrafiat en relació amb 
el conjunt de l’obra de l’autor podria ser plaent als 
castelldefelencs. 

Per a fer això, hem endegat el projecte d’una nova 
publicació. El seu atractiu, però, estem segurs que 
anirà més enllà de la nostra localitat. 

Podem avançar que es veuran retratades moltes obres 
de Llucià Navarro que es conserven, majoritàriament 
en bones condicions, a molts punts del país. 

També hi haurà un seguit de textos que han valorat les 
composicions que va fer el pintor. 

La col·lecció d’imatges i les consideracions de la 
crítica haurien de contribuir a crear consciència de 
la importància de la tasca duta a terme per aquest 
creador i de la vàlua del seu llegat.
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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
c/ Bisbe Urquinaona, 23-25 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 636 10 66 

 grehiceltorreo@gmail.com - www.grehic.org

Amb la col.laboració de:

PRESENTACIÓ de la NOVEL·LA de PEP SOLÉ

ACOSTA’T AL GREHIC

Pep Solé ha enllestit una obra que pren Castelldefels 
com a marc de referència. La seva protagonista, 
i que dona títol al llibre, resulta que va ser un 
personatge històric i amb molt de pes a la contrada.
Moltes de les accions que va dur a terme queden recollides 
a la novel·la. També n’hi ha que són fruit de la imaginació.

Per els amics de la “S’Òpera” els dilluns 14 i 28 de gener 
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.

L’Òpera es projectarà en 2 sessions a la Biblioteca Ramon Fernández 
Jurado a l’Espai Margarida Xirgu. Oportunament ja us ho tornarem a recordar. 

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”

ATENTS a la NOVETAT 
d’ALFONSO LÓPEZ BORGOÑOZ

A més dels llibres dels que hem parlat en aquest butlletí, cal que 
recordem que el primer trimestre de l’any serà possiblement el període 
en què veurà la llum el llibre amb què es tanca l’estudi d’Alfonso López 
Borgoñoz relatiu a les brigadistes i la seva estança a la nostra ciutat. 
El títol és molt suggerent. - L’esperem amb ganes!

Títol: MARIA VIDAL LA ‘BARONA’ DE CASTELLDEFELS
Dia i hora: 25 de gener de 2019 de 19:00 a 20:30 hs 
Lloc: Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

TROBADA DE CENTRES D’ESTUDI D’ERAMPRUNYÀ

El 20 d’octubre es va celebrar al casal de cultura de Sant Climent la XI edició 
de la Trobada de centres d’estudis i d’estudiosos d’Eramprunyà. Enguany 
estava centrada en l’alimentació, i tenia per lema “cuina i territori”. S’hi van 
presentar 6 ponències, 9 comunicacions i 4 pòsters de Castelldefels, Begues, 
Gavà, Viladecans, Sant Climent i Sant Boi. Castelldefels va presentar dos 
treballs. El primer, sobre la fórmula de participació ciutadana “Menjars d’arreu 
del món”, de Lourdes Carreras. El segon, a càrrec de Neus Cardona Vives, 
sobre la trajectòria de l’establiment familiar: Casa Vives. Hi van assistir, com a 
públic, una cinquantena de persones, dels sis municipis esmentats. 
En acabar la Trobada es va acordar el tema de la XII, que tindrà lloc a Sant Boi 
de Llobregat. La temàtica escollida: les dones.

a càrrec de Jaume Tous

Neus Cardona Vives




