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La recuperació de la memoria historica es pot portar a terme des de
diferents ambits: oral, escrit, grafic ... i en aixo el Grup de Recerques
Historiques de Castelldefels (GREHIC) hi hem cregut des del mateix
moment de la nostra fundació. Precisament una de les primeres idees
que van aflorar va se la de crear un Arxiu Grafic on les aportacions de
la ciutadania i altres entitats i institucions es poguessin reunir per,
posteriorment, revertir-les novament a la societat en forma d'exposicions,
llibres, etc., on s'expliqués una part d'aquesta memoria historica.
L'experiencia del GREHIC esta focalitzada en el tema, no tant des del
punt de vista tecnologic sinó des de la vessant historiografica. Certament,
I'una sense I'altra no seria factible pero el que realment ens ha mogut a
nosaltres ha estat I'aspecte historiografic.
La manera de "confeccionar" aquest Arxiu es molt elemental i es porta
a terme a partir de la localització de les imatges (ja sigui a través de
"crides" propagandístiques, del boca-orella o trucant directament a la
porta de la gent, entitats i institucions). Tan sois demanem, als seus
propietaris que ens cedeixin el material grafic durant uns temps prudencial,
necessari per poder-lo digitalitzar i posteriorment es retornen les fotografies.
A partir d'aquí, les imatges sofreixen un procés de catalogació i de
recuperació/restauració a través de la propia digitalització, que permetra
la seva exposició Uo publicació. Cal dir, pero, que en molts casos
I'interes o la qualitat de les imatges no permeten aquest procés de
recuperació i queden tan sois incorporades a l'Arxiu.
Alllarg d'aquests anys d'existencia del GREHIC hem recopilat al
voltant de 2500 fotografies (algunes d'elles encara sense "treballar")
a partir de les quals s'han muntat exposicions i publicat lIibres,
tots ells sota la mateixa denominació generica: Imatges de
Castelldetels i amb un títol específic, segons el contingut de
cadascuna de les exposicions i llibres: Cultura i SoGietat, Postals
antigues, L'estiueig i el turisme, De testa al segle XX, La TransiGió
política, La vida quotidiana al segle XX, etc. A més, en algunes
de les publicacions (com és el cas de L'estiueig i el turisme, De testa al
segle XX i La TransiGió política) les imatges van acompanyades d'un
estudi historie Uo biografic sobre la materia.
Finalment, dir que estem molt satisfets deis resultats aconseguits fins
ara, basicament per la confianc;a que han dipositat en nosaltres molts
castelldefelencs, que inicialment estaven recelosos de cedir aquesta
part de la seva historia personal per por de perdre-Ia. Mica en mica
hem anat aconseguint que aquest recel s'esvaeixi i quedi la
confianc;a.

i reedició, per ti, de/I/ibre nº 1!

Animem, des d'aquí, a que tots aquells castelldefelencs que tinguin
imatges antigues (familiars, del poble, la platja ...) comparteixin amb
nosaltres aquesta gran historia personal que, d'alguna manera, ajudara
a transmetre a les noves generacions quina era la vida quotidiana, la
cultura, I'oci, etc., deis nostres avantpassats.

DOCUMENTACIÓ

HISTÓRICA

NOVES INFORMACIONS SOBRE CAN JOVER I CAL MATIES *
J. Rafael lila i Sendra

Reeditem en aquest Butlletí núm.28 el treball que, per problemes de composició, va sortir publicat
deficientment en el número 25. Als qui van rebre els exemplars ja repartits sense un full annex que
corregia I'errada, confiavem
poder oferir-Ios la versió completa en el nostre web: www.grehic.com.
Com bé sabeu, portem des d'aleshores sense poder actualitzar més que les pagines
INICIAL i la
d' ACTIVIDADES
a la versió en castella
i només la d'ACTIVITATS
a la versíó en catala.
Per aixó hem optat per reedítar-Io com cal i, de passada, actualitzar-ne el contingut ja que en aquests
mesos hem aconseguit noves dades.

lreballant amb el Fons Girona de l' Arxiu de la Baronia
d'Eramprunya
(ABE), s'han trobat un seguit de
documents que enriqueixen el coneixement de dos deis
masos més antics de Castelldefels. Aquests documents
són els corresponents a les Unitats de Catalogació (UC)
206, 785, 911 i 917.
El mas conegut com Can Jover és un deis quatre masos
més antics de Castelldefels. La primera referencia que en
tenim és de 1329. Alllibre Les Masies. Guia del Patrimoni
Arquitectonic de Castelldefels 11(1) se'n fa una descripció
molt completa del que devia ser el moment inicial de la
rehabilitació pels actuals propietaris d'una construcció en
mal estat de manteniment, després d'haver-se adaptat a
I'ús com a restaurant i d'uns anys d'abandonament. La
descripció arquitectonica en aquest Ilibre no assegura
I'existencia d'un "torreó", pero avui s'hi pot veure la
prolongació d'una base de torre quadrada que es va trobar
a I'interior sobre el punt més alt del terreny i sobre roca.
lampoc es concreta en els documents per ara coneguts
que el mas tingués torre.
A les informacions de que es disposava I'any 2002, referents
als titulars més antics i a les successives denominacions
que pren ellloc, podem ara afegir-hi algunes dades noves
producte de I'estudi de I'ABE que s'esta portant a terme (2).
Una de les UC d'aquest arxiu, la 917, aporta al seguit de
noms coneguts -Ferrer deis Pujols, Virginal, Nadal i Joveruna nova correspondencia, probablement anterior: Pi.
Aquesta UC 917, que no conté cap descriptor geografic a
la fitxa de I'ABE, caldria haver-Ia afegit a la nota previa que
feiem al Cataleg (3), pero encara no I'havíem descoberta.
Consisteix en un Indice alfabético de los mansos integrantes
de la Baronia de Aramprunya. No esta datat i recull masos
de, solament: Castelldefels, Gava, Begues i Sant Miquel
d'Eramprunya. Per la Iletra F inclou "Ferrer" i al costat la
correspondencia "Virginals, Pujol, Pi". Per la P: "Pi" i "Pujols"
tenen correspondencia amb "Ferrer del Verginal ó Verginal".
Per la V, "Virginals" té al costat "Ferrer, Pujols, Pi".
Tant el document com la denominació "Pi" serien anteriors
a 1598, ja que encara no apareix la de Nadal i en el capbreu
de 1598 un Pere Nadal confessa el mas Virginal (4).
En una segona UC, la 206, que reprodueix la confessió feta
el 23 de juliol de 1632 per Pere Nadal del Mas Virginal,
omplim una mica el buit que hi havia entre 1598 i 1784 en
el Ilibre Les Masies respecte d'aquest mas. Segons el
document, el Pere Nadal de 1632 es defineix com pages

("cultor") de St. Martí de Torrelles i resulta ser fill d'un altre
Pere Nadal, casat amb Benedicta Nadala, que al testament
que fa el18 de desembre de 1591 institueix hereu universal
en quart 1I0cal seu fill Pere. Per mort deis seus germans,
la propietat -acreditada en pergamí el 25 d'abril de 1588
pel notari Nadal Castelló- passa a aquest Pere Nadal, fill,
que ha d'ésser el del capbreu de 1598.
Per aquest mateix document sabem que, en aquella data
de 1632, ja un tal Gil Jover té propietats que afronten: amb
el mas Virginal per I'est i amb una pe<;ade terra erma al
Poal, en aquest cas per I'est i pel nord. Per les notes al
marge del document, la pe<;a del Poal i el mas Virginal
passen més tard a ser propietat de Salvador Jover. Uns
inconcrets: "esta la te vuy" o "posseheix avuyn, no permeten
precisar més que: amb posterioritat a 1707, data de la copia
autenticada.
Una tercera UC, la 911, que -pel període que agafa (16201668) i pel titol Documentos fehacientes para la sucesión
de los dominios útiles de los mansos Sacalm y Virginals de
Castelldefels- semblaria poder aportar molt, ha resultat poc
aclaridora pel que fa al mas Virginal o Jover.
Aquesta UC, a diferencia de les dues anteriors, no inclou
un document sinó 10. Tres són capítols matrimonials i altres
tres són testaments. Deis 10 documents n'hi ha tres (els
últims) que semblen copies del primer, del cinque i del sise.
Mentre que el sete i el vuite són dos testaments gairebé
identics de la mateixa persona (Jeroni Jover) i de dates
molt properes (20 de juliol i 18 d'agost de 1688). Estaríem
parlant, per tant, de 6 documents (o, si s'esbrinen les
diferencies, potser 7). En cap moment es parla deis masos
Sacalm i Virginals (excepte en el titol) pero, tot i així, aixo
té la seva significació, com veurem. L'únic mas del que es
fa esment és el mas de Ginoles, a Sta. Maria de Mediona
Uaveurem perque) i I'única casa de Castelldefels que surt
és la del 1I0canomenat "Lo recó" (la casa de Jeroni Jover
on diu que fa el testament I'any 1688). El que sí ens aporta
aquesta UC 911 és I'aparició deis Jover a Castelldefels i la
continu"itat fins al Salvador Jover que acabara posseint
I'antic mas Virginal.
Segons el primer deis documents de la UC 911, el testament
de Pere Jover fet el 10 de desembre de 1620: ell -que en
aquells moments es defineix "habitant de Castelldefels"- i
els seus pares (Bertran i Bertrana Jover), tots -cal suposar
que els tres- "del Reyne de franssa", haurien format part
de la immigració francesa que es produí entre 1500 i

1640 a conseqüencia de les guerres de religió i la crisi
agraria (5). Pero no de les últimes remeses, a mitjans del
s. XVII com se suposava, sinó probablement cap a la
segona meitat del s.XVI.
El Pere Jover que va venir de Franc;aamb els seus pares
es va casar amb Magdalena i va tenir 6 fills, un ja mort
quan fa el testament I'any 1620, com a habitant de
Castelldefels. Deis restants: al menys una filia és casada,
li queda una filia donsella i nomena hereu a Gil (Gili o
Egidium).
Aquest Pere Jover deu ser el mateix que, segons una
quarta UC, la 785, va comprar I'any 1604 a M. Rubert el
Mas Sacalm (I'actual Cal Maties), amb altres tres peces
de terra, i que en aquell moment es definia com pages de
Gava (6). Per les afrontacions de Mas Sacalm el 1604 amb
Pere Nadal -que es corresponen a les del mas Virginal
I'any 1632 , si bé lIavors ja amb Gil Jover (segons la UC
206)-, així com pel tito I en principi desconcertant de la UC
911, sembla molt probable que la seqüencia sigui: 1604
compra de Mas Sacalm per Pere Jover i trasllat de Gava
a Castelldefels; mort d'en Pere i herencia del Mas Sacalm
per Gil I'any 1620; probable compra del Mas veí al Mas
Sacalm , el Mas Virginal, per part deis Jover a finals del s.
XVII (per Jeroni Jover si fos abans de 1688) amb unió deis
dos masos i mudant-se de domicili (de Mas Sacalm a Mas
Virginals), amb canvi d'adrec;a inclos (mas Virginal pass a
a ser Mas Jover).
D'aquest Gil Jover en sabem, mitjanc;ant els capítols
matrimonials i el testament del seu fill Pere, que s'havia
casat en primeres núpcies amb Maria (morta quan es casa
el filll'any 1637). També en sabíem, gracies a la UC 206,
que tenia propietats I'any 1632 tocant alllavors mas Virginal
de Pere Nadal (el Mas Sacalm heretat del seu pare).
El nou Pere Jover, fill d'en Gil i pages de Castelldefels, es
casa el maig de 1637 amb Jeronima -filia de Jaume Farrera,
pages de Sta. Maria de Mediona, que aporta com a dot el
mas Ginolas i que havia enviduat d'Andreu Alemany- i
quan fa el testament, el 8 d'abril de 1660, designa hereu
a Jeroni, deixant altres tres fills -seus i de Jeronimapendents de casar. Ja s'havia hagut de fer carrec d'una
germana i de dues filies de Jeronima fins a "col'locar-les"
(en matrimoni).
En Jeroni Jover, I'hereu d'en Pere i també pages de
Castelldefels, es casa el febrer de 1664 amb Honoria
Garau, de Begues, quan encara és viva la mare, Jeronima.
En fer testament, el 18 d'agost de 1688 (gairebé identic al
que ja havia fet el20 de juliol), diu fer-Io estant a casa seva
"allloc dit Lo recó". Fa hereu Salvador, fill d'ell amb Honoria,
i estableix un ordre successori que segueix amb dos fills
que va tenir amb Maria Charissima -Francesc i Pere, de
16 i 9 anys-, després amb els nebots fills d'Elisabeth
(casada amb Diego Soler) i acaba amb els nebots, ja ortes,
d'Eulalia (que havia estat casada amb Jeroni Vinader).
En Salvador Jover, I'hereu d'en Jeroni, que I'any 1688 té
22 anys , sembla ser el que passa a ser propietari (amb
1707 com a referent) de I'antic mas Virginals i que avui
coneixem com Jover possiblement arran d'aquest Salvador
Jover o del seu pare.

comentaris fets per Josep Campmany a la primera versió
d'aquest treball (que va poder rebre sencera) hi havia la
orientació cap a la UC 496 per resseguir la pista de la
família i del Mas Jover. Segons aquest document, Salvador
Jover en testament de 1726 feia hereu al seu fill Josep
Jover. Aquest es va casar amb Gracia (o Engracia) i I'any
1749 feia testament deixant hereu al seu fill Miquel Jover.
Miquel Jover i la seva mare declaren tenir I'any 1761 el
mas i heretat anomenat d'en Jover, amb "era, corral, celler
i demés oficines" (no es parla de torre) així com amb una
gleba de 60 mujades. Aquesta propietat es diu ser resultat
de la fusió deis masos Sacalm i Virginals.
Una altra UC molt interessant, la UC 383, que inclou un
"Catastro o Inventari de las Casas" de 1737, dos versions
de "Vecindari" de 1760 i una "Visura y nuevo Apeo de
Personales" de 1764 (apart de molts altres documents),
aporta dades més concretes del Mas Jover i dades que
modifiquen considerablement, tant quantitativament
com qualitativa, la visió general del Castelldefels de I'epoca
(s. XVIII).
El Mas Jover seria I'any 1737 una casa de dues plantes,
amb quatre habitacions a cadascuna, valorada en 150
lIiures (de notable nivell), situada a un quart d'hora del
nucli, propietat de Salvador Jover ¡numerada 44, d'un
total de 60 vivendes (incloses 4 barraques que "no sirven").
L'any 1760 hi vivia I'hereu Miquel Jover, amb un germa
(Mariano), i era la vivenda "71 ", d'un total obviament
superior.
El mateix 1737 un Pere Jover, probablement el germanastre
d'en Salvador, vivia a la casa numerada 55 i coneguda
com "Lo Racó", on havia fet testament I'any 1688 el seu
pare comú, Jeroni Jover.
D'acord amb les informacions que fins ara teníem (7) entre
1702 i 1797 el nombre total d'habitatges a Castelldefels
s'hauria mogut entre un mínim de 46 i un maxim de 62.
Pero, com s'ha vist, d'acord amb la UC 383, per als anys
1760 i 1764 el Mas Jover seria I'habitatge 71 d'un total de
105.
També qualitativament la cosa canvia si considerem que
I'única referencia que en teníem (el qüestionari de Zamora,
de 1789) deia que les cases eren baixes, d'un sol pis ...
Segons aquest cadastre de 1737 inclos a la UC 383, n'hi
hauria només 8 d'una sola planta, mentre que 47 tindrien
dos sostres i les altres 5 (entre elles el Castell i la Torre
de la Guarda) en tenien tres.
Per valoració economica: 5 serien d'alta categoria (200
lliures), 26 de notable o bon nivell (13 de 150 a 200 lIiures
i 13 d'entre 100 i 150 lliures) i 27 serien de baixa o ínfima
qualitat (18 de 50 a 100 lliures i 9 de 40 lIiures o menys),
apart els 2 edificis singulars (el Castell i la Torre de la
Guarda, valorats en 300 i en 80 lliures).
Atenent al nombre de sostres, al nombre d'estances, a la
valoració economica i a la ubicació es podria dir que, de
les 60 vivendes descrites el 1737:
a) 7 eren "bones": 3 cases de 2 plantes, amb 4 ó 5

Actualitzacié: En base a les UC 204,383 i 496.
La UC 204, confessió del Mas Sacalm per Gil Jover,
confirma el que havíem dedu'it de la UC 206. Entre els

estances per planta, i unes golfas; el Castell -amb 3
estances a la planta baixa, 5 al primer pis i las golfas2 cases de només 2 sostres -pero centriques i valoradesi , finalment, 1 casa de només 1 sostre, pero amb 5
estances i també d'alta valoració.

b) 38 eren "mitjanes": amb 2 o més sostres, amb més
de 2 estances i amb ubicació i valoració intermitjos.
e) 14 eren "penoses": 7 d'una sola planta -5 amb estan<;:a
única i 2 amb dues estances- i altres 7 amb 2 sostres
-pero d'una estan<;:aper planta-, amb una valoració
igualo inferior a 50 lliures i perifériques, excepte en un
caso
d) Cas apart, la Torre de la Guarda, com a vivenda
estaria entre mitjana i penosa.
D'acord amb els "vecindaris" de 1760 serien: 14 habitacles
de "1ª categoria", 21 de "2ª categoría", 66 de "3ª categoría"
i n'hi hauria 4 fora de categoria.
La subjectivitat a I'hora de qualificar aquestes vivendes es
pot veure entre els llistats de 1760 i de 1764. De les 26
primeres (les descrites en les 3 primeres pagines I'any
1760) i totes elles considerades de 3ª, se'n diu: "casalo1"
en 3 casos, "caseta" en altres 17 i "caseta y barraca" en

les 6 restants. Les mateixes vivendes resulten ser I'any
1764: "caseta" en 1 sol cas i "casa" les altres 25.
Tot i així, sembla que la imatge lamentable que teníem de les 33 cases declarades a Castelldefels només 15
serien útils i 18 arru'inades (7) - podria ser fruit d'una projecció
interessada.
De fet, de les 105 de I'any 1760 només 6 son "inhabitades"
i si considerem les 105 de I'any 1764 (més optimista, com
s'ha vist): en total només 11 vivendes mereixen una
descripció despectiva ("caseta", "casalot" o "caseta y
barraca") i sois de 2 se'n diu que "la meitat ja es aterra"
(la 96) o "esta cahent del to1"(la 100). Un parell més tenen
"tancades les portes", pero podrien estar en bon estat i
correspondre a "absents" o "mariners en campanya".
En conjunt, tant en valors absoluts com en proporció
respecte al total, els habitatges en males condicions podrien
haver tingut un pes molt inferior al que fins ara semblava.

Mas Jover Castelldefels

gener 2008

(1) Campmany i Guillot, Josep; López i Mullor, Albert; Puigdemont i Vinyals, Josep; Sanz i Borras, Montserrat. Les Masies. Guia
de/ Patrimoni Arquitectónic de Gastel/dete/s 11.Ed. Ajuntament de Castelldefels, Castelldefels, 2002., pp.74-85
(2) L'Arxiu de /a Baronia d'Eramprunya. E/s documents de Gastel/dete/s. Grup de Recerques Historiques de Castelldefels "El
Torreó" i Ajuntament de Castelldefels. Castelldefels, 2007.
(3) Id, p. 18.
(4) Les Masies, p. 76.
(5) Campmany Guillot, Josep; López Mullor, Albert; Navarro Pérez, Jordi; Sanahuja Torres, Dolors; Sanz Borras, Montserrat.
Gastel/dete/s Temps d'História. Ajuntament de Castelldefels, 2003, pp. 165 i següents.
Al quadre de les pp. 167-168 "Immigrants occitans a Castelldefels el 1637" no hi consten els Jover (potser per aixo es situava
I'arribada a mitjans del XVII) i tampoc un deis testimonis del testament del primer Pere Jover, que també era del "Reyne de
franssa": Joan Malla (potser havia mort entre 1620 i 1637 sense descendents o havia marxat a un altre 1I0c).
(6) La descripció de Cal Maties a Les Masies, pp.96-1 01, patia el mateix buit entre 1598 i 1794 que Can Jover. Aquesta compra
de 1604 redueix el buit i, d'altra banda, anticipa I'entrada al patrimoni deis Jover del mas Sacalm (ara Cal Maties). La venda que
I'agost de 1653 feia Jaume Humbert aPere Jover deriva, segons les UC 783 i 784, d'una venda amb pacte de retro que Pere
Jover havia fet a Jaume Humbert I'any 1650.
(7) Gastel/defe/s Temps d'História, pp. 252-253.
• En reconeixement a/s actuals propietaris de Can Jover i la seva contribució
de que informavem a ['Editorial del Sutlleti El Torreó núm.25.

en la realització de les trobades de Memoria Oral

COL-LABORACIÓ

CATÁLEG DE CARRERS DE CASTELLDEFELS
Pep Solé

Seguint amb la tasca de donar a coneixer el Nomenclator deis carrers de Castelldefels, amb les seves característiques,
les seves qualitats, la provinenga deis seus noms, etc., donem avui la paraula al nostre amic, soci i col'laborador, Pep
Solé, per tal que ens continu'i ji.lustrant amb nous carrers de la nostra ciutat.

Centre.
Av. Constitució, antigament Carretera de Calafell (C245).
Tallat pel turó del Castell, amb accés per
Bisbe Urquinaona.
Longitud: 170 m. aprox. Últim número: 23.
Amplada: Calc;ada 5m, vorera senars 1m, , vorera parells: primer
tram 1m, segon tram 2m. Total: 7m o 8m segons tramo
Direcció:
de SE a NW.
Pendent: Ascendent suau.
Edificació: Parells: bloc d'habitatges, esplanada d'aparcament,
equipament municipal, bloc d'habitatges, PI. Catalunya,
lateral grup Rocalla.
Senars: blocs d'habitatges i una casa antiga de planta baixa i pis.
Arbrat:
Sí a la vorera parells.
Circulació: Única descendent.
Barri:
Inici:
Final:

Comentari: Aquest carrer forma part de la serie de carrers que neixen a l'Av. Constitució i que porten noms de científics.
La serie s'inicia amb Alexander Fleming i acaba amb Narcís Monturiol, amb I'excepció de Manuel Girona.
Albert Einstein:
Ulm (De) 1879, Princeton (NJ.USA) 1955. Físic jueu alemany naturalitzat suís i posteriorment als USA. Va estudiar a
Munic i a Zürich. Va ensenyar a la Universitat de Berlin. L'any 1916 va publicar la seva famosa Teoria de la Relativitat
on establía, entre d'altres coses, I'equació e = mc2. L'any 1921 va guanyar el Nobel de Física, curiosament pel seu treball
sobre I'efecte fotoelectric i no per la relativitat, cosa que fa pensar que no I'havien entes o acceptat. Va viatjar per diversos
pa'isos i ciutats, entre elles Barcelona (1923) on va dictar un curset i diverses conferencies. L'any 1933 s'hagué d'exilíar
de l'Alemanya nazi i es va instal.lar a Princeton on hi ha una prestigiosa universitat. Einstein és un deis científics més
notables del s.XX i de tota la historia i la seva personalitat ha esdevingut tot un simbo!. Per cert, a més de físic, era un
bon violinista.
El seu taran na pacifista no li va impedir d'avisar el govern america de com s'estava armant Hitler i de com aviat esdevindria
un perill mortal per a Europa i per tota la civilització occidental. No va prendre part a la construcció de la bomba nuclear,
com de vegades s'ha dit. EII era cienlífic teoric, no enginyer. Pero les seves teories, juntament amb les de Enrico Fermi
i Robert Oppenheimer la van fer possible.

Barri:
Inici:
Final:
Longitud:
Amplada:
Direcció:
Pendent:
Edificació:
Arbrat:
Circulació:

Centre.
Carrer Indústria, ran del FC.
Av. Constitució, en línia amb el carrer Albert Einstein.
65m aprox. Últim número: 5.
Calc;ada: 6m, vorera senars: 4m, aparcament: 2m, aparcament: 2m, vorera parells: 3,5m, total 17,5m.
SE-NW
Pla.
Blocs d'habitatges a parells i senars.
Sí a totes dues bandes.
Única descendent.

Comentari: En enderrocar la fabrica Rocalla i urbanitzar els terrenys resultants es va poder perllongar el carrer Albert
Einstein fins a la via del FC, pero com que la numeració del carrer comengava per l'Av. Constitució es va plantejar el
problema de com numerar les noves construccions. La solució va consistir en canviar el nom de carrer pel de passatge
i fer una nova numeració. Es dóna la circumstancia que el passatge, de nova construcció, és més ample que no pas
el carreroAquí es demostra, i ho veurem repetir mantes vegades, que el nom no fa la cosa: passatges amples, avingudes
estretes, passeigs per on no es pot passejar, rambles que discorren paral'leles al mar, places que no ho són ... Es la
diversitat de la vida.

/'

NOTíCIES DEL GREHIC

El passat día 6 de febrer es va portar a terme, al Casal de
Cultura de Castelldefels, la primera conferencia (de les tres
programades) sobre el tema LA DICTADURA DE LA MODA.
En aquesta primera visió, en Jaume Tous Canudas (fotograf
professional amb una dilatada experiencia sobre la materia
i soci del GREHIC) ens va parlar d'un període molt concret:
De I'epoca victoriana fins els "feIi90s" anys 20.
A través de gran quantitat d'imatges, en Jaume Tous va
saber-nos transmetre, de forma magistral, les tremendes
diferencies entre la societat benestant (aristocratica, en el
cas victoria) i els més desfavorits d'aquesta mateixa societat.

En Jaume durantla

xerrada de la moda 1

d'enterrament o simplement en deixalleria.
Aquest fet ha propiciat que el jaciment sigui molt ric en
restes arqueologiques i per tant ha proporcionat molta
informació sobre aquells moments.

El dissabte 14 de marg es va portar a terme la visita al Parc
Arqueologic de les mines Prehistoriques de Gava, després
de la xerrada del día anterior (que ja hem comentat
anteriorment).

E/s intrépids del Grehic preparats per entrar a les mines

El dia 13 de marg passat varem portar a terme, al Casal de
Cultura de Castelldefels, la conferencia sobre el tema Les
mines prehistóriques de Gava, a carrec del senyor Manuel
Alonso.
El conferenciant (membre del primer equip d'arqueolegs
que van excavar a les mines de Can Tintorer i coautor de
la primera monografia sobre les mines: Les mines
neolítiques de Can Tintorer. Gava. Excavacions 19781980) ens va introduir, de manera molt didactica i entenedora,
en el món d'ara fa 6.000 anys, moment en que el jaciment
(considerat actualment el primer testimoni europeu d'activitat
minera en galería) va entrar en funcionament.

Cal dir, en primer lIoc, que el muntatge és espectacular, pie
de plafons explicatius situats al lIarg d'un recorregut situat
per damunt de les "boques" de les mines, amb reproduccions
molt acurades d'alguns elements arqueologics (els originals
es troben al Museu de Gava), hologrames i diagrames
explicatius, etc.
Al Ilarg de la visita s'accedeix a una reproducció d'una de
les mines, la qual cosa permet, a través d'audiovisuals i
reproduccíons de les eines que s'utilitzaven, veure tot el
procés d'extracció de la variscita i el pas del jaciment (un
cop esgotada aquesta extracció) cap a lIoc d'enterrament.

La visita a les mines de Gava la varem complementar anant
a veure, previament, I'exposició La Prehistoria del Garraf.
Recull de 30 anys d'excavacions arqueologiques, que es
portava a terme a la Fundació Bosch, de Begues.

El Sr Manuel Alonso ens dona una lliyó de com es pot descriure
amb la paraula sense "PowerPoint" ni altres ajuts

sois

Previament, en Manuel Alonso ens va parlar de cóm deuria
ser el món d'on provenia i el panorama que envoltava
aquella comunitat, així com el fet de que, un cop esgotada
la seva explotació, les mines es van convertir en lIoc

Grup del Grehic a la sortida de I'exposició de Begues

Aquesta magnífica exposició (tal vegada una de les més
completes que s'han fet sobre les excavacions al nostre
territori més proper) ens mostra, mitjangant materials
arqueologics originals, reconstruccions,
cartografia
fotografies, etc, cóm era I'entorn i cóm vivien els primer
pobladors de les nostres contrades. L'objectiu de I'exposició
es el de divulgar aquest coneixement, exposant els
conceptes generals entorn a la prehistoria, des deis primers
mamífers que poblaren aquests indrets fins a la fi de la
prehistoria amb I'arribada deis metalls. Amb aixo, també
es pretén acostar al públic una part del patrimoni
historicoarq ueolog ic.

de Castelldefels, hem jugat una mica amb I'espectador de
I'exposició (i el lector delllibre) i hem fet que sigui el propi
edifici de I'església qui ens parli en la introducció.

En el moment de tancar aquesta secció de notícies acaba
de celebrar-se, el 28 de marg a Martorell la 2ª Trobada
d'Entitats d'Estudis del Baix Llobregat, organitzada pel
Centre d'Estudis Comarcals del Baix L1obregat,el GREHIC,
Omnium Cultural, el CEM i l'Associació d'Amics del Museu
de Gava.
La trobada va mantenir I'alt nivell assolit en la 1ª Trobada
que fa un any i mig celebrare m aquí a Castelldefels.

El passat 20 de marg varem inaugurar la Vlllena edició de
I'exposició fotografica "Recuperem la nostra Historia", que
enguany I'hem dedicat al tema La vida quotidiana al
Castelldefels del segle XX.

Com en totes les edicions anteriors, paral'lelament s'ha
publicat un llibre (una mena de cataleg de I'exposició) on
es donen a coneixer noves imatges de l'Arxiu Grafic del
GREHIC, cedides pels nostres conciutadans, amb la intenció
de recuperar, en la mesura en que es pot, la memoria
grafica deis nostres avantpassats.
En aquesta ocasió i aprofitant I'avinentesa del centenari
de la construcció de I'edifici de I'església de Santa Maria,
El gran comunicador Vicen<y Villatoro amb
Caries Riba, president del CECBLL

Acte d'lnauguració

de I'exposició

Imatges 8

Un aspecte de la 2" Trobada d'Entitats d'Estudi del Baix L10bregat

PROGRAMA O'ACTIVITATS

ABRIL
- FINS EL DISSABTE 4
EXPOSICIÓ FOTOGRAFICA
Recuperem la nostra historia.
La vida quotidiana al Castelldefels del segle xx. En aquesta

ocasió donarem a coneixer algunes de les imatges cedides
pels nostres conciutadans, amb la intenció de recuperar, en
la mesura del que es pot, la mem6ria hist6rica del Castelldefels
deis nostres avantpassats.
Com sempre, el GREHIC ha publicat un lIibre sobre I'exposició
(una mena de cataleg), el qual permetra conservar, de manera
impresa i a I'abast de tothom, una part d'aquesta memoria
hist6rica personal.
LLoc: Casal de Cultura de Castelldefels.
- DIVENDRES 17
CONFERENCIA a carrec del senyor Jaume Sans i Margenet,
que ens parlara sobre el tema El delta del Llobregat: Evolució

d'un paisatge contrastat. El conferenciant, ge6graf, fill de
la Marina de Sant Boj (delta del L1obregat)ens parlara de la
formació del delta, les seves característiques físiques i com
la presencia humana ha anat modelant el seu paisatge, crean!,
podríem dir, un trencadís de petits paisatges en I'actualitat.
Hora: 19,30 hores,
LLoc: Casal de Cultura de Castelldefels.
-DIJOUS 23
DIADA DE SANT JORDI. Com cada any,el GREHIC disposara

d'un espai a la pla9a de I'església, on posarem a I'abast de
tothom les nostres publicacions, entre elles la reedjció del
volum primer de la col.lecció Imatges de Castelldefels.
Cultura i societat (exhaurit des de fa anys). Els socis que
no tinguin encara el darrer lIibre Imatges de Castelldefels8. La vida quotidiana al segle XX, el podran recollir
gratuHament.

eDIMARTS 28

\

eDIJOUS 18

A"~ió\
Acte d'lnauguració Oficial de les
Uníve,!,ntQric& StNzOR
AULES
D'EXTENSIÓ
[u.P.e. ele c•.•••J1defez.!;
UNIVERSITARIA SENIOR U.P.C.
DE CASTELLDEFELS.
Hi
col'labora molt especialment el
GREHIC, amb la U.P.C. i el suport
del Ajuntament de Castelldefels.
Socis i amics del nostre Grup de Recerques, no perdeu /'ocasió
de gaudir-ne. Torneu a ser universitaris, us ho mereixeu! En
Jaume Tous us facilitara tota la informació amb molt gust.
Tel. 93 636 1066. (tardes) o al e-mail: j.tous@terra.es

MAIG eDIVENDRES
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS DEL
GREHIC.
La Junta Directiva del GREHIC convoca tots els seus
associats/des a l'Assemblea General Ordinaria, que es portara
a terme al Casal de Cultura de Castelldefels, a les 18,30
hores en primera convocatoria i a les 18,45 hores en segona,
amb el següent Ordre del Dia:
. Lectura i aprovació de I'acta de I'assemblea anterior.
. Lectura i aprovació de la Memoria d'Activitats 2008.
. Lectura i aprovació de I'estat de comptes 2008 i
pressupost 2009.
. Torn obert de paraules.
eDIVENDRES
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Després de I'Assemblea, CONFERENCIA, a carrec del senyor
Jaume Tous Canudas, que ens parlara sobre
el tema LA DICTADURA DE LA MODA, 2a
Parto (Del 1930 als elegants
50).
A través de gran quantitat d'imatges
historiques i curioses, vistes amb ulls del
segle XXI, podrem contrastar les tremendes
diferencies entre la societat benestant de
I'epoca i els més desfavorits.
El conferenciant és fotograf professional i
ha treballat, alllarg deis seus 40 anys d'activitat, en nombroses
sessions fotografiques de moda.
Hora: 19,30 hores,
LLoc: Casal de Cultura de Castelldefels.

JUNy-----------eDIVENDRES

12

Dins els actes de la Setmana sobre Noves Tecnologies i
coincidint amb la inauguració de I'exposició itinerant Els
nostres Arxius:
TAULA RODONA
sobre el tema:
"ARXIUS I DIGITALlTZACIÓ: LA CONSERVACIÓ DE LA
MEMORIA AMB LES NOVES TECNOLOGIES". Amb la
intervenció de: Jaume Tous (GREHIC): La recuperació de la
memoria historica a través de la imatge: l'Arxiu Grafic del
GREHIC. Maria Luz Retuerta Jiménez (Arxiu Comarcal del
Baix L1obregat): El fons arxivístic comarcal i la seva conservació
mitjanc;ant les NNTI. Juan José Vas Rafael (Arxiver, Ajuntament
de Castelldefels): El procés de digitalització deis fons fotografic,
vídeografic, sonor i de documentació de l'Arxiu Municipal de
Castelldefels.
Hora: 19,30 hores,
LLoc: Casal de Cultura de Castelldefels.

Sessió de cinema en commemoració del centenari de la
Setmana Tragica de Barcelona. Dins del programa Cine
Vose i organitzat conjuntament pel GREHIC i la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, es projectara la
pel'lícula La ciutat cremada, del director Antoni Ribas. En
aquest film es reflecte ix bona part de la problematica deis fets
ocorreguts durant els dies 27 de juliol al 2 d'agost de 1909,
a Barcelona. Previament a la projecció hi haura una breu
presentació.
Hora: 21.00 hores,
LLoc: Cinema Metropol, i I'accés sera totalment gratu"it.
eDIVENDRES
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CONFERENCIA, a carrec del senyor Gregori Sánchez, que
ens parlara sobre el tema Un passeig per la Tarraco romana.
El conferenciant, lIicenciat en Filologia Classica i també en
Filosofia per la Universitat de Barcelona i actualment professor
de Filosofia i de L1atíal col'legi La Salle, a Montcada i Reixac,
ens donara a coneixer, en primer lIoc, el context historic que
va propiciar I'arribada deis romans a la península Iberica a
les darreres decades del segle 111
aC. A continuació es centrara
en la propia ciutat de Tarraco, de la que coneixerem les
diverses etapes de la seva historia, des del moment de la
fundació fins a les invasions "barbares" del segle V. Després
veurem, de manera succinta, la seva importancia com a capital
de la Tarraconensis, i de manera més detallada una descripció
deis principals edificis de la ciutat i la seva rodalia. Totes
aquestes explicacions aniran acompanyades per la projecció
de fotografies mapes, i reconstruccions virtuals, que ens han
d'ajudar a entendre millor les explicacions.
Hora: 19,30 hores,
LLoc: Casal de Cultura de Castelldefels.
eDISSABTE 20
VISITA A TARRACO. Després de la xerrada del dia anterior,
que millor que comprovar, "in situ", algunes de les referencies
esmentades pel conferenciant.
El programa de la visita
(condu"ida pel mateix Gregori Sánchez) sera el següent:
8.30 h. Sortida, en cotxes particulars, des dellloc de trovada
9.30 h. Arribada a I'area de servei del Medol. Esmorzar. A
les 10, visita' a la Pedrera romana de El Medol (uns 30').
11.00 h. Arribada a l'Aqüeducte de les Ferreres. Passeig al
seu voltant (uns 45')
12.15 h. Arribada a la ciutat de Tarragona. Passeig arqueologic
(al voltant de la muralla).
13.00 h. Museu d'Historia de la Ciutat (visita a les voltes del
circ, 2 maquetes de Tarraco i pujada a la teulada per veure
les magnífiques vistes de Tarragona).
13.30 h. Dinar
15.30 ó 16.00 h. Visita a I'Amfiteatre roma
17. 00 h. Visita al Museu Nacional Arqueologic de Tarraco.
Inclou un bonic audiovisual de 20 minuts.
18.00 ó 18.30 h. Inici del viatge de tornada. Si enfilem per
la Nacional, podríem aturar-nos a l'Arc de Bera, i una mica
més enlla a la Torre deis Escipions, pero tant en un lIoc com
en I'altre seria aturar-nos al costat, fer la foto i marxar.
Preu: 20/22 euros per persona (dinar inclós) i es tara efectiu
en el moment de la sortida.
Inscripció: Tel. 93-664-20-50, els dijous de 17 a 19 h. o
e-mail: grehic@hotmail.com.
indicant el número de persones,
si porta vehicle i de quantes places lliures disposa.
Es prega máxima puntualitat en la sortida.
Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES
HISTORIQUES
DE CASTELLDEFELS
Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com

"EL TORREÓ"
- www.grehic.com
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