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RECUPERACIO DE LA MEMORIA FILMADA
DE CASTELLDEFELS
E s t e m en i'inici d'una nova temporada i el Grup de Recerques Historiques
de Castelldefels se'l planteja arnb nous reptes. A més de la celebració
puntual de la IV Trobada d'estudiosos i centres d'estudis d'Eramprunya,
un altre gran repte, aquest de llarga durada i gran complexitat, tenim
la intenció que marqui la feina a desenvolupar en el futur. Ens estem
referint a la creació d'un arxiu audiovisual de Castelldefels. Aquest és
un projecte que neix d'una idea Ilancada pel senyor Jordi Notó durant la
celebració d'una Taula Rodona sobre "Patrimoni Arquitectonic. Preservació 201 1-2015", acte que tingué lloc el passat 18 marc de 201 1. Amb
posterioriotat, el Grehic es posa en contacte arnb persones lligades al
món de les produccions cinematografiques a Castelldefels, com ara els
senyors Fernando Lorza o Ramon Font. Com a fruit de l'intercanvi d'idees
i informació es va establir contacte arnb la senyora Encarnació Soler. directora de la Filmoteca de Catalunya, que va contestar molt positivament
a la sol-licitud d'ajuda. D'altra banda, i arnb I'objectiu de donar a conéixer
la idea, s'organitza una conferencia, divendres 17 de junv. a carrec de
Xavier ~ r ~ i d
periodista:
,Recuperació de la memoria filmada de Castelldefels. Prenent com a model ideal un projecte desenvolupat a Premia,
aconseguí engrescar diferents membres del Grehic a em~rendrea casa
nostra Ün de semblant i, aixi, recuperar enregistraments fílmics de gran
valor historic per a Castelldefels. Tornar a disposar d'aquest patrimoni
audiovisual compartit és I'objectiu que volem assolir. El fet de recuDerar
el material fílmic i conservar la memoria que conté és una ferma'lluita
contra I'oblit, no un mer exercici nostalgic. Aquesta és una tasca que
ajuda a mirar cap enrera, posant imatge, so i records personals a un
període relativament recent de la historia de la ciutat.
El projecte neix arnb una clara vocació social que aspira a transformar
tot el material enregistrat i rescatat, en una eina que ajudi als ciutadans a
entendre un passat no tant Ilunya, apeblant al seu anhel de coneixement
i potenciant-ne el sentit crític i reflexiu.
El aue es retén és la creació d'un Arxiu Audiovisual Municinal de Cas-

com fer-ne copies de seguretat en digital que preservin la totalitat del
material recuperat. lgualment caldra fer una correcta catalogació i difusió, posant el conjunt a I'abast de tothom.
El primer, pero, és poder fer-nos amb el material que molts particulars
puguin conservar a casa seva. Fem, doncs, una crida a osar-se en
contacte arnb el Grehic. Per fer la recerca, en un municipi'com CasteIldefels, el boca-orella funciona de meravella. Us en fem complices de
la nostra intenció. Us esperem qualsevol dijous a la seu de IIAgrupació
de Cultura Popular (avinguda Lluís Companys), a les tardes.
El Grehic

El complex poliesportiu ubicat al barri de Can
Roca, obra de I'arquitecte Juan Andrés Hernando, va néixer amb vocació de grandesa.
De fet, aquesta instal-lació va ser escollida,
entre les de tota Espanya, com la "Mejor instalación deportiva municipal" I'any 1986. Aquest
guardó el recolliren els senyors Norbert Murillo
Coronado i Domingo Martínez Jiménez. Gracies a la gestió d'aquest segon, i per I'amistat
que mantenia amb I'artista Josep Guinovart,
el poliesportiu municipal de Castelldefels va'
aconseguir acompanyar-se d'una obra de
I'artista citat. Durant uns anys, a I'entrada de
les piscines, una creu cosmica feta per Guinovart rebia els esportistes.

el portaria a estar més comode en concebre,
millor, una nova obra per a la mateixa ubicació
que no pas en I'afany de re-construir una realització del seu passat.
I el cas va ser que, mentre va viure, a Guinovart li arribava la informació de la creació d'un
espai propi per a mostrar un recull de la seva
obra al castell, pero no pas la intenció de fer-li
un nou encarrec per a la ciutat més enlla de
"La torre a I'infinit i la clau de Castelldefels ".

Cestat de la qüestió era, doncs, que la reposició d'un element que calia restaurar no era, ni
molt menys, reclamada per I'artista; pero tampoc no se li demanava fer-ne un de nou per al
poliesportiu de can Roca, cosa que sí semblaAquesta escultura, feta amb bidons, era
va motivar-lo.
I'emblematic element del paisatge urba que
molts recorden. Actualment I'obra es manté, Des de la mort de Guinovart, al que vam perpero arraconada a un dels costats de I'edifici, dre I'any 2007, el plantejament canvia. L'única
com una despulla. La seva desaparició va manera de mantenir el seu llegat pel que fa a
ser del tot justificada. L'oxid va fer estralls en allo que oferí a la ciutat desinteressadament
la peca, concebuda inicialment com a una és, si hi ha la intenció, tractar acuradament les
instal-lació provisional per a Barcelona. Els restes de la seva escultura, refer-la i tornar-la a
problemes de seguretat que se'n derivaven mostrar dignament.
aconsellaren la seva retirada.
No en tindrem una nova obra, aixo ja és del tot
Quan es preparava el llibre "Escultura mo- impossible, pero sí que es podria rescatar una
numental a Castelldefels", editat I'any 2001, que tenia el seu segell. El que no sembla Iogic
I'artista va comentar directament la possible és tenir-la a la vista en un estat lamentable. La
reintegració de I'element, degudament restau- visió de la ferralla en que es converteix la seva
rat. La veritat és que Guinovart no es va entu- creu de ferro, cada vegada més degradada,
siasmar amb la idea. Més aviat argumentava
que la seva tasca com a creador, si fos el cas,

RECUPERAT, DIGITALITZAT, TRANSCRIT I PUBLICAT EL VALUÓS MANUSCRIT
MEDIEVAL «LLIBRE DE LA BARONIA D'ERAMPRUNYA>>

El llibre de la Baronia drEramprunya és un manuscrit de gran valor historic, tant per coneixer
la historia del castell d'Eramprunya i el seu territori, que s'estenia des del Llobregat fins al
Garraf, com per aportar noves noticies sobre
una de les families més influents de la baixa
edat mitjana catalana, els Marc. El llibre s'inicia
amb el testament de Pere Marc el Prohom, de
1338. La confecció del volum va ser ordenada
pel seu fill, Jaume Marc, amb la intenció de recollir-hi els documents demostratius dels drets
que tenia sobre la baronia dlEramprunya. El
manuscrit va ser continuat pels seus descendents, que hi anotaren tot el referent a la gestió del patrimoni, a més dels capbreus de les
rendes que percebien del territori del castell.
Va ser un llibre viu fins a finals del segle XIX.
Aquest important manuscrit, que a principis
del segle XX va ser consultat per historiadors
com Francesc de Bofarull o Antonio de Hinojosa, i a principis dels seixanta pels estudiosos
Josep Soler Vidal, de Gava, i Josep Eixarch,
de Viladecans, s'havia donat per perdut des
de principis dels anys vuitanta del segle passat. Finalment, ha estat recuperat, microfilmat
i transcrit per tres especialistes en paleografia
medieval de la Universitat de Barcelona.
La noticia, doncs, és que ara s'ha recuperat, digitalitzat, transcrit i publicat el valuós manuscrit
medieval <<Llibrede la baronia d'Eramprunya-,
i avui es pot adquirir a les Ilibreries, ja que ha
estat publicat per I'editorial Pages.
Vam, assistir el passat 14 de julio1 a la presentació, a Gava, de la publicació que recull el contingut del llibre de la Baronia dtEramprunya.
Cacte es celebra al Casal d'Entitats Sant Jordi
(Rambla, 31). Vam redescobrir llavors la im-

portancia del que aporta, ja que conté relats i
fragments autografs de diversos membres dels
Marc d1Eramprunya1emparentats amb el gran
poeta medieval Ausias Marc. Aquests relats,
de caire autobiografic i memorialistic, escrits
de la ma de senyors feudals, son practicament
únics a tot Europa, i fan d'aquest manuscrit
una joia patrimonial i historica del nostre passat digne de ser estudiada, cuidada i divulgada.
Les autores de la transcripció, Elena Cantarell,
Mireia Comas i Carme Muntaner, ens relataren
com va arribar el llibre a les seves mans, com
va ser la feina de transcripció, i ens il-lustraren
amb imatges i histories interessants dels diversos documents i relats que conté el llibre.

VI JORNADES DEL PATRlMONl DEL BAlX LLOBREGAT
El Prat de Llobregat, 1 i 2 d'abril de 2011
Les VI Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat Les recordava Carles Riba Romeva, en redactar
(VI-JPBLL) es van celebrar els dies 1 i 2 d'abril de les conclusions de les jornades.
201 1 al Centric E s ~ aCultural
i
del Prat de Llobregat
i, sota el lema de "patrimoni, historia local i didac- La primera ponencia, entre les C O ~ U ~ ~ C ~deC
tica1l van incloure un homenatge a la reconegu- I'ambit de la Historia Local: passat, present i futur
da figura de I'historiador pratenc Jaume Codina i en el Baix Llobregat, es destacava com una de
Vila que també fou el primer president del Centre les que "directament fan Una reflexió sobre la ¡mportancia del patrimoni en la vida col-lectiva (...un
dlEstudis Comarcals del Baix Llobregat.
patrimoni menystingut, a Castelldefels; conservar
A la primera sessió (matí del divendres 1 d'abril): avui, gaudir per sempre ...)".
"Metodologia i didactica, historia local i patrimoni",
amb una ~onenciaa carrec de Joan Santacana, Una SegOna ponencia arnb referent castelldefesc'inclOiaen I'ambit de Historia Local i XarXeS.
professor de la Universitat de Barcelona, slhi van
Aquest és probablement I'ambit que aporta un punt
~resentar10 comunicacions.
de vista més innovador en sintonia arnb el moment
La segona sessió (tarda del divendres 1 d'abril): actual, especialment orientat a la participació i a
"Historia local: passat, present i futur al Baix Llo- la difusió. Malgrat que tan sols s'hi ha presentat
bregat", arnb una ponencia a carrec de Carles 8 comunicacions, de ben segur que aquests nous
Santacana, també professor de la Universitat de recursos esdevindran determinants en el tractaBarcelona, fou la més concorreguda arnb 24 co- ment futur del patrimoni. De nou, les conclusions,
municacions.
recullen:
A la tercera sessió (matí del dissabte 2 d'abril): "ES de ressaltar que hi fan aportacions diferents
"Historia local i xarxes", arnb una ponencia a ca- tipus de col-lectius:
rrec de Daniel Cortijo, autor de I1originalblog "Altres Barcelonesl' amb múltiples petiteS histories Les escoles (de I'aula a la xarxa, a Sant Feliu de Ll0desconegudes sobre la ciutat, s'hi van presentar 8 bregat); Els centres
d'estudis
comunicacions.
(el museu virtual
El nombre total de comunicacions va ser de 42 (11 en xarxa, a Sant
més que I'edició anterior), i el nombre d'inscripcions Just Desvern;
de 95 persones (20 més que I'edició anterior). Par- . . . de la xarticipen de forma activa persones pertanyents a 16 xa global a les
poblacions del Baix Llobregat a més de L'Hospitalet xarxes locals,
en les trobades
de Llobregat.
dlEramprunya
Fins i tot les comunicacions que procedeixen de a Castelldefels;
persones vinculades a les administracions, van te- experiencies en
nir el to directe de posar en comú reflexions o pro- noves tecnolojectes en els que se senten implicades, lluny dels gies al servei
treballs d'encarrec. ES així que el conjunt de les de la difusió
comunicacions lliures representa una notable vo- del patrimoni, a
luntat de participació i un important esforc des del Martorell)".
voluntariat arnb tota la carrega positiva de llibertat
que aquesta actitud comporta. Dins d'aquest marc
van ser incloses dues ponencies d'en Rafel Illa,
soci del Grehic.

~ O ~ S

RAFEL ILLA

RECUPERANT UNA HISTORIA LOCAL I UN
PATRlMONl MENYSTINGUTS.
CEXPERIENCIA DE CASTELLDEFELS.

Les singulars aportacions d'erudits com Jaume
Codina, Josep Soler Vidal i altres, i la feina continuada dels estudiosos i centres d'estudis van generant paulatinament un major coneixement d'una
historia i un patrimoni que, arnb el punt d'inflexió
democratic de finals dels anys 70, han disposat
d'un marc més favorable al seu desenvolupament i
valorització. L'entusiasme del nou context va portar
al llarg dels anys 80 i 90 a uns primers resultats,
carregats de bones intencions, que arnb el temps
s'han de revisar críticament: Junt arnb aportacions contrastades es van establir topics erronis que
costara resituar; es van promoure catalegs i plans
especials de protecció que no han demostrat tenir I'eficacia pretesa. En I'esforc per completar el
coneixement del passat en I'ambit local i revaloritzar-ne el llegat sempre es podra comptar arnb
grupets o individualitats que tirin del carro. Amb
nous recursos tecnologics i voluntat de cooperació els avencos són clars i engrescadors. Ara bé,
la repercusió de tot aixo és limitada i no sols per
la minca capacitat de divulgació propia. Els centres d'estudis i els educatius no poden substituir,
malgrat esforcos com els de I'Espai Despuig, ni
molt menys contrarestar el que és responsabilitat
d'altres: conformar un marc favorable de sensibilització, estimació i demanda social. Són les
entitats locals (ajuntaments, consells comarcals,
diputacions) qui tenen a les seves mans fer-ho.
L'efecte didactic potencial dels elements patrimonials és nul o deformador si de manera directa o
indirecta la població rep missatges de menyspreu
envers aquests: abandonament i fins destrucció
del Patrimoni menys vistós i "rendibilitzablel'; dificultats d'accés (siguin arxius documentals o edificis); promoció i divulgació confuses i sovint erronies per no sotmetre-les (no ja a consulta externa)
ni tan sols a informació entre organs o entitats.

DE LA XARXA GLOBAL VIRTUAL A LES
XARXES LOCALS REALS.CEXPERIENCIA DE
LES TROBADES D'ERAMPRUNYA

La digitalització, per I'Arxiu Nacional de Catalunya
I'any 2006, del fons Girona de I'Arxiu de la Baronia

dlEramprunya va facilitar I'accés i el treball d'una
documentació valuosa per coneixer el passat de
cinc poblacions del Baix Llobregat, pero també va
ser I'origen d'unes Trobades de Centres dlEstudis
i dlEstudiosos dlEramprunya que enguany arriben
a la IVa edició. Des d'aquell primer estímul tecnoIogic, s'han sumat els esforcos dels reduits grups
de gent sensibilitzada pels temes de patrimoni i
d'historia local de Gava, Begues i Viladecans (que
ja han acollit les trobades de 2008, 2009 i 2010,
respectivament), de Castelldefels (que preparem
la de 201 1) i de Sant Climent del Llobregat. S'ha
generat aixi una xarxa territorial propera que, novament arnb el suport dels recursos de la xarxa global
(correu electronic, blogs), va aconseguir I'any 2009
trascendir I'ambit subcomarcal per moure a una
col.laboració intercomarcal. Tenint com a eix de la
Ila Trobada el Camí Ral, es va millorar el coneixement d'aquesta via de comunicació i es van recuperar trams del seu pas pels termes dlEramprunya
arnb I'ajut de Google Maps (per la localització de
trams perduts, i fins i tot de cabanes abandonades) i de les facilitats d'intercomunicació. Aquesta tasca sobre un camí clau durant molts segles i
abandonat des de finals del s. XVIII, va recollir-se
en un blog i va engrescar a participar-hi poblacions com Sant Boi, Olesa de Bonesvalls o Vilafranca.
La feina segueix i millorara el projecte de la Diputació envers les Rutes pel Parc del Garraf-Ordal.
Per la IVa Trobada, centrada en preservació del
patrimoni cultural (en especial I'arquitectonic), ens
proposem impulsar un nou treball conjunt dels integrants dlEramprunya entorn la localització i estudi
de les fites de terme que, a la vegada. pot també
animar a noves xarxes de complicitat i col-laboració
arnb El Prat, Sitges o Vallirana. Xarxes reals afavorides per vincles virtuals que haurien d'apropar els
ciutadans al seu llegat real i no a succedanis tecnologics, com ara reproduccions virtuals, que poden complementar -pero
en cap cas substituir i
menys servir d'excusa
per I'abandonament o la
destrucció- el patrimoni que hem rebut. Apropar i coneixer per assolir
I'estimació de la població: la millor garantia de
preservació.
Possible fitació de 1723,
al Camí Ral

Divendres 4 de febrer
El senyor Jaume Tous oferí la xerrada "La revolució industrial a Catalunya, del segle XVIII al XXI". Un molt

abundant suport grafic acompanya les explicacions
dluna conferencia amb gran assistencia de públic.

Divendres 4 de marc
Va tenir lloc la inauguració de I1exposició"Projectes historics del Passeig Marítim de Castelldefels".
Van participar en I'acte els senyors Sau, alcalde de la ciutat, i Amigó, regidor de cultura.
El recorregut fotografic ordenava cronologicament les realitzacions costaneres de "Baños Castelldefels", el projecte no realitzat del GATCPAC, I'ordenació urbanística del sector amb la proliferació de les
segones residencies, el somni de I'urbanista Armand Mas i Tulla per, finalment, apropar-nos a la realitat
efectiva de la construcció de I'actual passeig en les seves fases successives d'execució.
L'exposició resta oberta fins el dia 8 de marC.

Divendres 18 de marc
Tingué lloc la taula rodona amb els representants dels diferents partits amb regidors electes al consistori
per tal de mostrar les respectives orientacions vers la conservació i gestió del patrimoni arquitectonic de
la ciutat.

Dilluns 18 d'abril, a les 19 hores, a la Nova Biblioteca
Va tenir lloc la Presentació de la nova publicació del Grehic: "Projectes historics del Passeig Marítim
de Castelldefels", número 10 de la col.lecció lmatges de Castelldefels.

Cautor del text, Marc Clemente Armelles, explica breument els eixos fonamentals de I'obra. Els socis de
I'entitat tenien reservat un exemplat gratu'it.

Dissabte 23 d'abril, durant tot el dia a la placa de I'Església
Es va celebrar la Diada de Sant Jordi, amb la posada a la venda de les produccions editorials del Grehic. El darrer llibre de la col.lecció lmatges de Castelldefels estigué a disposició dels interessats a un
preu de 10 euros. Aquells que encara no disposen de la darrera obra treta al carrer la poden adquirir a
la Llibreria Canillo.

Dissabte 30 d'abril,
a les 1 1 hores, al Castell de Castelldefels
Visita guiada i comentada al monument, bé cultural
d'interes nacional. Activitat gratu'ita i oberta als socis i
simpatitzants. El senyor Joan Lluis Amigó va fer de cicerone per les instal-lacions condicionades per a la visita i
per aquelles dependencies que encara estan per recuperar per a I1úsde la ciutadania.

Dijous 26 de maig, a les 19'30 hores, al Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
Conferencia: "Armand Mas i Tulla, i Castelldefels: L 'home- L 'arquitecte", a carrec de Rafael Eseverr i
Asín, col-laborador de la figura glossada a la intervenció.
Es va descobrir la feina de I'urbanista destinada a la incorporació dels barris marginats del municipi,
amb un impuls important del planejament local. Es mostraren les idees que incorpora al planejament
general metropolita per aconseguir que Castelldefels adoptés una personalitat propia.
Es parla, amb abundant informació grafica, de les propostes de futur, algunes molt agosarades. Igualment es mostraren obres arquitectoniques realitzades a la nostra ciutat.

Divendres 27 de maig, a/ Casal de Cultura
Assemblea General de Socis. Es va seguir I'ordre del dia amb I'aprovació de I'acta de IIAssemblea anterior, la Memoria dlActivitats del 2010, estat de comptes de 2010 i pressupost per al 201 1.
Al torn final de paraules en senyor Jaume Tous demana deixar el carrec de vicepresident, tot oferint,
pero, la seva col.laboració continuada amb I'entitat.
La resta de membres de la Junta presents i altres socis agraeixen la tasca duta a terme fins llavors i la
seva generositat de cara al futur.

Divendres 17 de juny, a les 19'30 h al Casal de Cultura
Conferencia a carrec de Xavier Traid, periodista: Recuperació de la memoria filmada de Castelldefels.
Es va explicar el projecte de recuperació d'enregistraments fílmics dut a terme a Premia per per Miriam
Soms i Víctor Sarabia, de LaCajaNegra Produccions. L'objectiu era engrescar els ciutadans de Castelldefels a emprendre a casa nostra un de semblant. El ponent ens anima a dur a terme la recerca i
digitalització de pel-licules en 35mm, 16mm, 9,5mm, 8mm, Súper8 i video. Aixo permetria la creació d'un
primer arxiu audiovisual de Castelldefels. Tornar a disposar d'aquest patrimoni audiovisual compartit és
I'objectiu que caldria assolir.

SETEMBRE
DIVENDRES 30 de setembre, a les 19 hores. Casal de Cultura.

a carrec de Alfons López Borgoñoz
"PRESENTACIÓDEL PROJECTE DE RECUPERACIÓDE LA MEMORIA
FILMADA DE CASTELLDEFELS"
Sessió de presentació del projecte de recuperació de la memoria filmada
de Castelldefels per a engrescar més gent. Com a continuació de la conferencia del Xavier Tra'id, del passat mes de juny, projecció del treball "La
mirada a la miradaJJon es mostren valoracions i maneres de treballar amb
intervencions de les presidentes de Cinema Rescat i de la Filmoteca Nacional de Catalunya, entre altres. Ens parlara, a més, Alfons López Borgoñoz
que ha acceptat intervenir i col-laborar en el projecte i que, de fet, ja ha
penjat filmacions de Castelldefels a youtube.com/borgonoz; és a dir, de fet
ha comengat a treballar.

OCTUBRE
DIVENDRES 21 d'octubre, des de les 19.30 h.
Biblioteca Ramon Fernández Jurado (CI Castanyer, s/n)

"EL GRUP QUATERNARI"
Conferencia a carrec dels arqueolegs, doctors Montse Sanz i Joan Daura,
en la que ens informaran sobre les últimes troballes de la passada campanya d'estiu en la Cova del Rinoceront, a la "Cova del Centenari" a Castelldefels i a Begues. Hi han importants novetats!

NOVEMBRE
DIMARTS 15 de novembre, a les 19 hores. Casal de Cultura

"L'ARXIU HISTORIC DE CASTELLDEFELS"
La xerrada, amb participació d'altres grans coneixedors dels fons de I'arxiu,
ha de ser una sessió motivadora per a apropar-nos als documents de primera ma que ens parlen de la historia local, alhora que una crida a la recerca dins del fons documental propi.

DESEMBRE
DISSABTE 3 de desembre, des de les 9 del matí, a I'Hotel Don Jaime, de Castelldefels. Sessió de
matí i tarda

Hi haura, entre altres ponencies, la presentació de la feina conjunta a la recerca de les fites (al matí) Comunicacions. En funció de les propostes de cadascun dels grups d'estudiosos participants s'ajustara
el programa.

Amb la col.laboració de:

GRUP DE RECERQUES HISTORIQUES DE CASTELLDEFELS "EL TORREÓ"
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