DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
Seguint en la línia de divulgació que darrerament estem portant a terme en
aquesta secció del Butlletí, de donar a conèixer documentació històrica referida a
Castelldefels, volem continuar parlant d’algun dels documents de l’Arxiu de la Baronia
d’Eramprunyà (ABE) continguts en el Fons de la família Girona, recentment digitalitzat
i del que el GREHIC en disposa d’una còpia de treball. Dels 1153 documents de
que consta aquest fons documental n’hi ha aproximadament 470 que fan referència
a Castelldefels, ja sigui de forma directa o compartint protagonisme amb altres
poblacions (Begues, Gavà, etc.).
En aquesta ocasió ens centrarem en tres documents dels segles XVII i XVIII
(catalogats a l’ABE amb els números 211, 449 i 905) que parlen de la concessió,
per part dels Barons d’Eramprunyà,, als habitants de Castelldefels, de la taverna.
Document 211 (3 de febrer de 1644): Consta de 16 pàgines, en la primera de les
quals (numerada I) hi ha un regest en català on es fa esment del contingut del
document: “Establiment...(pels).. barons del castell de Arampruyà a favor dels
Regidors, Universitat (1) i singulars personas de la parròquia de Castelldefels de
la Taberna i Revendería de la dita parròquia a cens de tres lliuras”. La resta de pàgines, numerades de 1 a 15, són en
llatí excepte la part que descriu els pactes i condicions que, per assegurar-ne la comprensió per ambdues parts, es va
redactar en català (son les pàgines numerades 4 , 5 i part de la 6).
Document 449 (3 de febrer de 1644): Consta de 8 pàgines i es descriu a l’index de documents com: “Establiment atorgat
pels barons d’Eramprunyà a la universitat de Castelldefels de la taberna i botiga”. De fet aquest document és una
traducció al castellà de la part en llatí de l’anterior i que manté els pactes en català,
si bé actualitzant-ne algunes formes arcaiques.
La concessió per part dels barons no sols cobreix la venda de vins i aiguardents,
sinó que s’estén a la tinença i pastura de bestiar menut i de vaques, al dret a fer
llenya i a caçar, a collir i amerar el cànem... en tots els casos amb limitacions i
penalitzacions. Tot plegat ens acosta a la manera de viure de l’època amb uns
tocs fins i tot divertits.
Per bé que la concessió és a canvi d’una entrada o primer pagament de 400 lliures,
el cens anyal de 3 lliures (1 lliura i 10 sous per cadascun dels dos barons) sembla
prou baix comparant-lo amb les penalitzacions: 3 lliures per excedir els topalls de
bestiar -200 caps entre cabres, ovelles, aviram... i 10 caps en cas de vaques, sempre
sense comptar els nadons- o pasturar fora dels límits, 10 lliures per tallar un pi o
25 lliures per venda de vi sense llicència del poble.
Es destacable també l’aparent llibertat, participació i control dels càrrecs
“representatius”(per pujar o baixar preus; per vendre, hipotecar, llogar o fer el que
es consideri més convenient en benefici del lloc i la universitat, prèvia deliberació del Consell; havent d’esmerçar i
distribuir el que s’ingressi en benefici de la universitat; i havent de passar comptes els qui ocupen càrrecs quan cessin).
Òbviament, a mitjans del segle XVII, el fons d’aquests conceptes quedava lluny del que entenem avui. I tampoc sembla
que s’hagués avançat gaire en bastants segles.
Per situar-nos millor pot ser interessant veure com descriu P.Bonnassie (2) el què passava uns segles abans del que
trobem en aquest document de 1644. Als voltants de l’any 1000: “Boscos, pasturatges, aigües corrents són béns públics
que depenen dels comtes, representants sobirans de la col·lectivitat. Aquests en conserven per a ells la propietat, però
en poden fer retrocessió a llurs vescomtes i veguers o a les esglésies. Tanmateix, en tots els casos, els petits aloers i
els masovers tenen prou de pes per fer-se’n reconèixer el dret d’ús(...) Aquest dret exercit col·lectivament consisteix
en la facultat per a tots els pobletans de fer llenya als boscos i d’engegar el bestiar als terrenys de pastura, sense haver
de fer-ho avinent a ningú. Abans d’ésser codificat en l’article 72 dels Usatges de Barcelona era ja objecte, abans del
1020, de reglaments molt precisos per part dels comtes, que per mitjà del pagament d’un pascuatticum pels usuaris
són encarregats de protegir-los”. I com a exemple posa precisament la donació feta l’any 1011 pels comtes Ramón
(Borrell) i Ermesèn, al convent de Sant Cugat, de Kastrum Felix (Castelldefels) i altres poblacions (3).
Document 905 (febrer de 1758 i maig de 1759): Consta de 6 pàgines, quatre en castellà i dues en català, referenciades
al principi com a: “Documentos referentes a la taberna y revendería públicas del pueblo de Castelldefels y a la carnicería”.
Informa de les confessions fetes pels Jurats (4), en nom de la universitat de Castelldefels, davant notari el 9 de febrer
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de 1758, de les facultats de vendre qualsevol tipus de vi i aiguardent i de tenir carnisseria en el mateix poble. S’acredita
la titularitat en base als establiments fets el 3 de febrer de 1644, de la taverna (doc.211), i el 2 d’agost de 1642, de la
carnisseria (doc.210). Inclou també un problema de l’abastiment de carn per canvi d’arrendatari el maig de 1759.
De fet no aporta res al tema de la taverna. Aquest document 905 tracta més de la carnisseria i, juntament amb el 210
(que acabem de citar, referent a l’establiment de la carnisseria el 1642) i amb el 787 (relatiu a la carnisseria de Gavà,
de 17 de març de 1643), podrien ser objecte d’estudi apart. Potser junt amb altres documents, com el 376, que tracta
de la fleca.
NOTES:

(1) Universitat: 1) A la Baixa Edat Mitjana, corporació, especialment comunitat veïnal i professional, dotada d’alguna
organització i règim jurídic, bé que rudimentari. 2) Des de principis del segle XIII, col.lectivitat d’habitants d’una ciutat
o vila, revestida d’una certa personalitat pública, pre-municipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i una certa
representació davant el poder reial o senyorial o davant tercers. 3) En llocs que no tenien un privilegi o un règim orgànic
constituït per al seu govern, des del segle XIII, conjunt dels caps de casa reunits quan calia prendre alguna determinació
d’importància.
(2) Bonnassie, P. Catalunya mil anys enrera (Segles X-XI). 1/Economia i societat pre-feudal. Col.lecció Estudis i
documents nº 31, Edicions 62. Barcelona, 1979. Pàg. 269.
(3) Rius Serra, J. Cartulario de Sant Cugat del Vallés, Vol..II. Barcelona, C.S.I.C.,1947, doc. núm. 436.
(4) Jurats: Nom que rebien en moltes poblacions catalanes els magistrats municipals que de forma col.legiada i en
nombre reduït –sovint enre tres i sis- constituïen l’òrgan directiu del consell. Al regest del document 211 , com s’ha vist,
es va traduir per Regidors.
J. Rafael ILLA

COL·LABORACIÓ
HEM DE SEGUIR ENREGISTRANT IMATGES PER L' HISTÒRIA !!
Com fer-ho ?
Tot cercant dades i, sobre tot, documents gràfics de finals
del segle XIX, destinades a una exposició, vaig comprovar,
una vegada més, que no n'hi ha cap de Castelldefels llevat
de tres imatges dels anys noranta d’aquell segle, cedides
casualment al GREHIC des de Terrassa.
És comprensible, en aquell temps ningú tenia "màquina
de retratar" ja que la fotografia era un luxe només a l’abast
de les classes socials més afavorides. I a més, els pocs
fotògrafs professionals de l'època es veien obligats a
traginar equips molt pesats per llocs molt mal comunicats.
Ara ja no tenim excuses. A la Història li calen imatges
actuals que, més endavant, seran un tresor pels estudiosos
de les futures generacions. Avui en dia, la tecnologia
permet que el més negat en fotografia pugui obtenir imatgestestimoni de gran qualitat. Només cal saber mirar. Desprès,
els arxius com el del GREHIC o els institucionals, faran
els possibles per preservar-los amb cura i, a risc de pecar
de cursi, quasi amorosament.

Plaza" en el seu procés de conversió en el tant desitjat
Teatre Municipal; l'inici de les obres de condicionament i
enjardinament de "La Corredora", etc. Totes aquestes
imatges son irrepetibles i cal conservar-les per l’esdevenidor,
no ens passés com als nostres besavis i rebesavis.
Per cert, tot anant fent fotos, al passar pel carrer Molinot
vaig "retratar" els inicis de les obres de la futura comissaria
dels Mossos d'Esquadra i em vaig trobar amb la foto que
il·lustra aquest text.
Es que als Mossos els cal "control", vigilància i protecció?
¡Cosas veredes, mio Cid!
Aquí hi teniu un altra imatge per a la història de Castelldefels!
Jaume Tous

Aquí en teniu un exemple: el passat 9 de març vaig tenir
de fer algunes gestions al centre del poble. Com em donava
temps de fer-les a peu, vaig prendre una petita camera
pensant en enregistrar imatges de la ràpida metamorfosi
del nostre Castelldefels: les casetes baixes de la Rocalla
al carrer Dr. Trueta, que ostenten cartells anunciant el seu
pròxim enderroc en benefici de bastir noves vivendes de
"Alto Standing"; el solar en que ha esdevingut el "Cinema
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NOTÍCIES DEL GREHIC
El primer trimestre del any a seguit la dinàmica d’interès i
de una gran participació per part de tots el assistents als actes.
El diumenge 21 de gener, es va desenvolupar una visita cultural
a l’església romànica del nostra castell. Per impossibilitat de
poder guiar.la la arqueòloga Montse Sanz ho va fer en el seu
lloc el també arqueòleg i historiador en Alfonso López Borgoñoz,
amb l’assistència d’un nombrós grup de veïns de Begues que,
sumats al grup de Castelldefels, van gaudir de les amenes
explicacions de l’Alfonso.
El divendres 26 de gener, va tenir lloc l’anunciada conferència
sobre el 125è Aniversari de la línia “Valls, Villanueva a Barcelona”,
que de fet, es la que va fer arrivar el tren a Castelldefels. El
ponent Sr. Lluís Miquel Tuells, va conduir l’acte amb erudició i
amenitat. El torn de preguntes es va prolongar fins tard. Tothom
en va sortir molt content.

El divendres 21 de febrer, el Sr. Xavier Nieto, Director del Centre
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, va realitzar una
interessantísima conferència titulada “Sorres X”. L’activitat fou
organitzada per l’Associació per la Conservació d’Embarcacions
Tradicionals de Castelldefels amb la col·laboració del Ajuntament
de Castelldefels i del GREHIC. Un èxit rotund.
Del 2 al 23 de març, l’Exposició fotogràfica al Casal de Cultura
“Imatges de Castelldefels VI” titulada La transició política a
Castelldefels. En l’inauguració, es presentà el llibre “Un tribú per
Castelldefels”, d’en Lluís F. Jorcano, basat en les memòries d’en
Jesús Sánchez Pajares, que assistí a l’acte fet en homenatge
seu. Va ser molt emotiu.
Aspecte de l'inauguració
de la exposició
“La Transició Política”
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EDITORIAL

ÍNDEX

El Sr Xavier Nieto en un moment
de la seva conferència

La visita guiada al Castell anà càrrec
d'en Alfonso López Borgoñoz

El Sr. Jesús Sánchez Pajares dirigeix unes
paraules als assistents.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
ABRIL
Del 4 al 29 - 125è Aniversari del Ferrocarril a Castelldefels. A la
Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Castelldefels. L’acte inaugural
es portarà a terme el dia 4, a les 20,00 hores.
Divendres 20 o Dissabte 21 - Sessió poètico musical a càrrec del
Grup de Poesia Alga i l’Escola Minuet, que recitaran i tocaran obres
compostes específicament amb motius ferroviaris. L’acte es portarà
a terme a la mateixa Biblioteca (la data i hora exactes es donarà a
conèixer el dia de la inauguració de l’exposició).
Dilluns 23 - Diada de Sant Jordi. El GREHIC, com cada any,
disposarà d’una taula a la plaça de l’església on, al llarg de tot el
dia, posarà a la venda les publicacions de l’entitat. En aquesta ocasió
hi haurà, com a novetat, el sisé volum de la col·lecció Imatges de
Castelldefels, dedicat a La transició política. Els socis que encara
no tinguin aquest darrer volum poden passar a recollir-lo gratuïtament.
MAIG
Divendres 11- XIX Fira del Comerç, l’Oci i el Turisme de
Castelldefels.
Dissabte 12 i Diumenge 13 - El GREHIC disposarà d’un espai on,
a més de posar a l’abast de tothom les publicacions de l’entitat,
també esperem que ens feu arribar material gràfic antic (fotografies,
postals, etc.) per a l’ampliació del nostre Arxiu Gràfic. Aquest material
és el que, posteriorment a la seva digitalització, serveix per nodrir
les diferents publicacions del GREHIC referents a la sèrie Imatges
de Castelldefels. De fet aquestes publicacions no serien possibles
sense la col·laboració de tots. US ESPEREM!!
Dijous 31 - Assemblea General Ordinària de socis del GREHIC,a

les 19 h. en primera convocatòria i a les 19,15 h. en segona
convocatòria, al Casal de Cultura de Castelldefels, amb el següent
Ordre del Dia:
1) Lectura i aprovació de l’acta anterior
2) Lectura i aprovació de la Memòria d’Activitats 2006
3) Lectura i aprovació de l’estat de comptes 2006
4) Lectura i aprovació del pressupost 2007
5) Precs i preguntes
Als socis assistents que no tinguin encara el llibre Imatges de
Castelldefels-6. La transició política, els serà lliurat gratuïtament.
Dijous 31 - A continuació de l’Assemblea, a la mateixa sala, es
portarà a terme una Conferència (en castellà) a càrrec del senyor
Jorge Burdman, que ens parlarà sobre el tema Judaismo en la
Catalunya actual. Vida social y religiosa de la comunidad. Al llarg de
la xerrada ens parlarà de la vida diària en la diàspora i del nou
desenvolupament a Catalunya de la comunitat jueva.
JUNY
Divendres 8, Conferencia a les 20 hores al Casal de Cultura. Nacho
Clemente, Dissenyador i professor a la Universitat de Barcelona.
La Comunicació Gràfica a les Reivindicacions Socials.
Conferència centrada en l’anàlisi dels missatges gràfics en les
reivindicacions socials en els darrers temps. Podrem gaudir dels
treballs de grans artistes, de dissenyadors i, com no podria ser d’una
altre manera, de la gràfica popular i anònima que sorgeix al voltant
de les manifestacions de protesta. Molt recomanable, aprendrem i
riurem!
Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com
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mb motiu del 125è aniversari de la inauguració de la línia de
Barcelona a Vilanova (De la companyia privada del Ferrocarril de Valls
a Villanueva y Barcelona, la V.V.B) Castelldefels vol portar a terme una
sèrie d’actes festius i culturals per tal de commemorar aquest esdeveniment
que tant i tant va influir en la història del nostra poble, en aquella època
plagat de mosquits, febres i maresmes insalubres, que feien que la minsa
població anés disminuint en nombre d’habitants, any darrera any.
Alguns prohoms de la comarca del Penedès i del Garraf van intentar
aconseguir a Madrid una llicència per l’explotació d’aquesta línia fèrria
que, essent la ultima de les més importants de Catalunya, era
imprescindible pel progrés de les nostres comarques...
“El Gobierno de Su Majestad” anava posant entrebancs fins que al
1878, en que S.M. el Rei Alfons XII , va tenir a bé signar la dita
llicència d’explotació a nom de la Companyia del Ferrocarril V.V.B
això si, per no faltar a la costum, sense ni un sol duro de subvenció.
A partir d’aquest moment va començar un calvari, sobre tot al tenir
que foradar el massís del Garraf per tal de bastir diversos túnels
per passar-hi els carrils. Sort encara del Sr. Nobel i la seva dinamita.
A més cal tenir en compte que al ser una companyia privada, no
podia accedir a ma d’obra de penats a treballs forçats, com feia
l’Estado, sinó que calia pagar els obrers trinco, trinco.
Finalment, el dia 29 de desembre de 1881 a les 9 del matí el
comboi format per una locomotora Rogers, un vagó postal, 8
vagons Harlan and Hollingworth i a més un vagó saló de la mateixa
marca, va sortir de l’estació barcelonina del Morrot i va rendir
viatge feliçment a Vilanova a les 12,15 hores, desprès d'aturarse a les diferents estacions del recorregut per tal de fer petits
actes institucionals. Per cert que, Castelldefels no va tenir estaciò
propiament dita fins el 1883.
el prócer, Senyor Francesc Gumà i Ferrán, reconegut per la
premsa de l’època i alguns historiadors com el “Segundo
fundador de Villanueva”. Segur que no els mancaba raò.
El darrer acte commemoratiu (que no l’últim) d’aquest 125è aniversari
del Ferrocarril a Castelldefels és l’exposició que, del 4 al 29 d’abril, es
portarà a terme a la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Castelldefels,
juntament amb una sessió poètico musical, a la mateixa Biblioteca (vegeu
el Programa d’Activitats d’aquest Butlletí). Totes i tots hi sou convidats !!

