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CULTURA AMB ELS PATRONS DE CATALUNYA

El proper dia 15 d’abril, dimarts, es presenta a Castelldefels l’obra Memòria en
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Blanc i Negre. El llibre, escrit pel periodista Jordi Notó, no és ben bé una novetat
absoluta, perquè la seva edició digital ja fa uns mesos que està a l’abast del públic.
I, així, molts ja han degustat els passatges que ens apropen a un anecdotari de la
ciutat molt ben documentat. El que resultarà nou, però, és poder adquirir la versió
impresa en paper. D’aquesta manera, la diada de Sant Jordi, el de la celebració per
excel·lència del patró dels catalans, es podrà trobar a l’estand del Grehic. Respecte
a l’edició passada de la jornada del llibre i la rosa, a la taula del nostre grup també hi
haurà un altre treball per primer cop: El Puente de la Corredora Maestra. Hi haurà,
doncs, dos llibres que tot fa un any encara no teníem entre nosaltres. La tasca del
Grup de Recerques celebrarà el 23 d’abril de manera especial: dues obres sortiran
a trobar lectors a la plaça de l’Església. La festa, però, no acabarà amb això. A més
de les ofertes de lectura, el col·lectiu es presenta per a dialogar amb la població
en un dia molt especial pel fet que, malgrat ser laborable, la celebració popular
s’apropia del carrer. No faltarem a la cita responent a la crida de l’àgora.
El 27 d’abril s’esdevé la festa de la patrona de Catalunya: la Moreneta. El dia
de la Verge de Montserrat, que aquest any cau en diumenge, també estarem
d’enhorabona cultural a casa nostra. Al Teatre Plaza s’hi estrenarà una adaptació
del llibre Pirates a Castelldefels en versió de teatre musical, preparada amb motiu
del 30è aniversari de la Coral Ventijol i encarregada per la seva directora als autors
del llibre. Maria Josep Udina ha escrit el guió i la lletra de les cançons i Pep Solé
n’ha composat la música, que posteriorment ha arranjat Xavi López.
Amb aquesta obra pren forma animada la història de desembarcaments pirates a
Castelldefels, allà pel segle XVI. Els participants: actors, solistes i cor, dirigits per
Manoli Pujante, són nens i nenes de la Coral Ventijol, més alumnes de diferents
escoles, de l’IES J.L.Sert i de la Coral Els Follets de Ripoll, acompanyats pel Grup
Assai reforçat amb bons músics joves. L’escenografia digital és a càrrec de Jaume
Tous. Les delícies del públic estan garantides. L’esforç de tots plegats valdrà la
pena que es vegi recompensat amb un ple a la sala de la plaça de l’Estació. El dia
de la patrona, què fer? Cap al teatre que el poble tan esperà! La funció començarà
a dos quarts de sis i les localitats es podran adquirir a la OAC municipal o a la
taquilla del teatre, al preu de 4 euros.
El diumenge 11 de maig es repetirà la funció que anirà complementada amb el
musical “Mamma mia”, a càrrec dels alumnes de l’IES Josep Lluís Sert, en les
mateixes condicions.
Esperem que la felicitació que ens regalem pels patrons de Catalunya sigui molt
cultural… ja hem deixat les pistes per a que, plegats, així la puguem fruir: anècdotes,
pont, diàleg, música i pirates.
El Grehic
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CULTURA POPULAR
UN RAMON IMMORTALITZAT
Sabem de la situació de la selecció de fotògraf per a
l’Ajuntament. No ens podem estar de manifestar la nostra
sorpresa en haver rebut la notícia de què en Ramon Josa
no hagués sortit escollit en el concurs per a cobrir els
actes celebrats al nostre municipi. Fins i tot sabem que
no li havien atorgat la màxima puntuació en un apartat
que feia referència al coneixement de la realitat local.
Quina paradoxa! Qui millor que en Ramon per a dir qui
és qui a Castelldefels? Sovint hem fet broma dient que
qualsevol esdeveniment públic a Castelldefels no podia
començar sense la presència de l’omnipresent Josa. Ell
era, sense dubte, el referent comú amb independència
de la circumstància, el moment o el color de l’acte. I s’ha
fet estimar, el Ramon, amb totes les seves actuacions.
Al marge de les iniciatives solidàries que ha dut a terme
a la nostra població, i mereixedores de la més alta
consideració, des del Grehic no podem sinó manifestar
també l’agraïment per la seva generositat. Moltíssim del
material que hem fet servir en les nostres publicacions ens
ha estat cedit sense cap cost pel nostre amic. Exemple
de bonhomia, en Ramon Josa, a més de ser part de
l’imaginari col·lectiu de Castelldefels, ha conformat bona
part de la salvaguarda de la memòria que en tenim del
llegat compartit. Algú més li devia reconèixer aquests
valors. I per això no resultà estrany que li fos concedit
el Premi Ciutat de Castelldefels. I, com aquest, un altre
homenatge es començà a gestar en els despatxos
de l’Ajuntament; en un ajuntament democràtic d’un
període anterior, el Grehic va ser consultat al respecte.
Es volia fer algun capgròs que representés personatges
populars de la ciutat. La figura d’en Vialet ja s’havia
incorporat al seguici festiu, però potser era el moment
de l’aparició de nous referents. En Ramon Josa va ser
el primer candidat a ser retratat. La seva gorra, els seus
cabells blancs i llargs que n’apareixien d’ella, les ulleres
rodones i un perfil característic el farien inconfusible; si,
a més, afegíem una càmera de fotos… ni cal dir-ne.
Seria el Ramon Josa. Ja li havien aparegut dobles en
algun moment festiu de la vila: el Grup de Dones havia
escollit la figura d’en Ramon per a reduplicar-lo en un
carnaval. Tothom sabia a qui estaven jugant ser aquell
grup femení… a fer d’en Ramon Josa per un dia, a ser
l’objectiu –fotogràfic, és clar– al que tothom mirava quan
calia “sortir a la foto”. La circumstància actual sembla
haver canviat. I, davant el que denunciem, ens cal
reflexionar: En quin poble s’ha convertit, el nostre, capaç
de veure com una persona pot passar, d’indispensable
en el paisatge de la ciutat, a un menyspreu tan absolut
que no tingui en consideració la tasca duta a terme. Com

2

no protestar davant una qualificació injusta que “retrata”
a en Ramon Josa com aquell que no pot “retratar”, com
cap altre, la realitat d’una ciutat a la que durant tants
anys ha servit? Malauradament,no és la primera vegada
que el nostre fotògraf estimat rep un càstig sever. No
va ser del grat de ningú que tingués estimació per lo
genuïnament nostre el fet que el llibre institucional de
fotografies de la vida quotidiana de Castelldefels no li
fos encarregat a ell. La tasca, llavors, va recaure sobre
una fotògrafa aliena -la Colita- que, aquesta sí, no sabia
quins gegants eren els de Castelldefels quan anava
buscant instantànies de la Festa Major. Ho sabria dir el
fotògraf que ara s’ha endut l’encàrrec de cobrir els actes
de la nostra ciutat? Coneixerà tan bé com el Ramon
les “forces vives” del poble? Coneixerà, per dir alguna
cosa, els presidents de les diverses associacions de la
ciutat? Sabrà qui és qui? Acabarem valorant quant de
mereixedor seria el Ramon d’haver estat immortalitzat
com a un element festiu més dels que sortissin en el
seguici festiu amb què l’Agrupació de Cultura Popular
anima les nostres festes majors. Què bona era la idea
que es va tenir, en el seu dia, d’homenatjar el senyor
Ramon Josa amb un capgròs amb la seva efígie! El fet
d’haver-ho pensat, i nosaltres recolzat, és prova de què
realment l’interessat era un element viu de l’imaginari de
la ciutat. Si es fes ara, la materialització d’un capgròs,
la situació no hauria canviat gens. Tothom en sabria dir
qui seria el personatge de la gorra del revés, el de les
ulleres petites i rodones, el dels cabells llargs i blancs
penjant per darrere, el de la càmera de fotos. Ara, però,
la situació ha canviat i la sol· licitud a fer també seria, no
tant fer-li un cabut, sinó donar-li cabuda als actes pel
que ha representat, el que ha fet i el que, millor ell que no
un altre, segur pot continuar fent. Ja s’han aixecat veus
per restablir al Ramon, damunt del seu citroën, buscant
angles impossibles per retratar el Castelldefels que ell
tan bé domina i al que tan ens ha ajudat a conèixer.

Dones disfressades de Ramon Josa un Carnestoltes

VISITA A LES RODALIES
ATRACTIVA VISITA A L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DELS HORTS
L’auto sacramental de Sant Vicenç dels Horts consisteix en
una representació basada en dotze escenes, salms i cants.
Reprodueix les darreres hores de la vida de Jesús. Té lloc
a l’església de Sant Vicenç Màrtir el Dimarts i el Divendres
Sant. La propera edició d’aquest esdeveniment tindrà lloc
el dimarts, 15 d’abril, a les 21:30; i el divendres, 18 d’abril,
a les 18:30.

Va ser realitzat l’any 1987 per les mans de Francesc
Sabanès, al seu taller de El Papiol. Darrerament també
s’han incorporat unes pintures d’en Torres Viver.
Tot plegat fa molt interessant la visita al temple ni que sigui
fora dels dies de la representació a la que ens hem estat
referint.

L’obra té una llarga tradició heretada de l’Edat Mitjana.
L’obra teatral i la processó que la segueix Divendres Sant
van ser molt importants durant el segle XVII. Avui mantenen
una esplendor destacada. Pel que fa a l’Auto Sacramental,
cal destacar la reordenació i adaptació del text que va fer
el poeta local Narcís Lunes i Boloix el 1950, així com la
incorporació de l’Escola Polifònica que canta els salms en
directe.
Un punt d’atracció de tots dos actes és l’actuació dels
armats de Sant Vicenç. Ells formen part de la història
de l´Auto Sacramental i de la Processó. Van manats pel
Centurió que, a l’Auto Sacramental, pronuncia una arenga
als seus soldats i també pel Capità manaia que, amb les
seves pendolades, dirigeix als armats a toc de corneta i
timbal. L´arenga del Centurió a l´Auto Sacramental és un
esdeveniment esperat any darrera any. L‘actuació del Capità
manaia a la Processó, el voleiar de les capes vermelles, el
so del timbal i el picar de llances, fan d´aquest grup un dels
més vistosos d’aquesta Setmana Santa baixllobregatina.

Auto Sacramental a Sant Vicenç dels Horts

Un altre grup ben particular és el dels estaferms, recuperats
l’any 1964.La seva és una forma molt peculiar d’obrir la
processó. Els Estaferms tenen la manera de vestir que
utilitzaven la gent armada del segle XVI; així, la manca
absoluta d’uniformitat de l’època feia que cada soldat vestís
roba de colors i de talls diferents. Els oficials es distingien
per la banda vermella que els creuava el pit i de vegades la
cuirassa, les mitges solien ésser blanques essent els vestits
de colors vius i variats. La remor de la gent es silencia
al toc d´un de sol i petit timbal; lenta i harmoniosament
s´acosta -ara dins, ara enfora de carrer- un grup armat amb
lambardes que anuncia el que va darrera seu: la tradicional
Processó del Silenci de Sant Vicenç dels Horts.
Des de Sant Vicenç ens conviden a guadir d’una molt
particular representació teatral d’arrels molt antigues.
A l’església, que és on es fa, podreu trobar, però, alguns
elements artístics d’interès. Gràcies a la gestió del seu
actual rector, mossèn Mateu Santacana, que va ser vicari
de Castelldefels per poc temps i a l’inici del seu ministeri
sacerdotal, hi ha una obra d’en Llucià Navarro.
Es tracta d’un vitrall que representa la Sagrada Família.

Vitrall de Llucià Navarro
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ARQUEOLOGIA
Fotos Grehic

Galeria d’imatges de la inauguració el dia 18 de
febrer i de la visita guiada el 27 de febrer a l’Exposició
Neandertals a Catalunya, a càrrec dels doctors
Montse Sanz i Joan Daura.
Cal destacar la presència incipient però molt
gratificant, de gent jove als actes de caire cultural.
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DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
RECERCA VERS LA ROCALLA
Treball final de recerca pertanyent al màster d’Estudis
Històrics, menció Història Contemporània (Universitat
de Barcelona, Facultat de Geografia i Història): Tracta
sobre el creixement urbanístic del municipi de Castelldefels
durant la dècada de 1.960 i la primera meitat de 1.970,
arran el context de desenvolupament econòmic a l’estat
espanyol (“desarrollismo” i/o “milagro económico español”)
i en que les localitats del cinturó industrial de Barcelona,
especialment les ubicades a la comarca del Baix Llobregat,
experimenten una transformació tant gran que canviaria
per sempre la seva dinàmica tradicional.
A banda de l’estudi dels diferents Plans Parcials de les
urbanitzacions, s’analitzen les problemàtiques hagudes
als barris a conseqüència de les infraccions urbanístiques,
la insatisfacció generada per la manca d’infraestructures
i les actuacions de la corporació municipal, causant el
consegüent esclat de les associacions veïnals de mitjans
de la dècada de 1.970.
El treball es confecciona a través de la documentació
disponible a diferents arxius a més de l’Arxiu Municipal de
Castelldefels, i per obres bibliogràfiques especialitzades
que tracten sobre el municipi.

Inauguració blocs de la Rocalla, el juny de 1965

Precisa la col·laboració de fonts orals interessades en
parlar sobre el tema per disposar d’una informació més
acurada, diversificada i enriquidora.
Dirigiu-vos, si us plau a Sergio Serrano Sánchez:
E.mail: sergio_ss5@hotmail.com.

Arquitectura i urbanisme de les vivendes de la Rocalla

Enderroc vivendes treballadors Rocalla -14 abril 2008
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COL·LABORACIÓ
NAPOLEÓ ANNEXIONÀ CATALUNYA A FRANÇA
Jaume Tous

De resultes del Tractat de Fontainebleau, França
i Espanya acordaren repartir-se Portugal que era
aliada d’Anglaterra, la gran competidora de França en
qüestions colonials. El mes d’octubre de 1807 es va
donar autorització a l’entrada de més de 28.000 soldats
imperials que segons els militars francesos “només s’hi
estarien de pas”.
Per aconseguir-ho havien promès que el “Principe de
la Paz”, en Manuel Godoy i Alvarez de Faria, (Badajoz
12/5/1767- París 4/10/1851) esdevindria rei de Portugal.
Godoy, que era favorit i amant de la reina Maria Luisa,

la Guerra de Independència que durà del 1808 al 1814.
A lo llarg de les múltiples vicissituds d’aquesta guerra de
sis anys, van passar moltes coses de les que la Història
se’n va anar oblidant.
Un exemple: El mariscal Augereau, cap militar de l’exèrcit
d’ocupació destacat a Catalunya va intentar guanyar-se
les simpaties dels catalans, sense aconseguir-ho. En el
1810 el governador McDonald, va tornar a intentar-ho
però va tornar a trobar-se amb el rebuig de la població
civil i també de manera important del clergat, tant des
del púlpit i com del confessionari.
Fart de tant tossuda resistència Napoleó, que ja
tenia “col·locat” al seu germà Josep Bonaparte al
tron d’Espanya, va decidir annexionar Catalunya
a l’Imperi Francès el gener de 1812. Va adaptar la
judicatura catalana al model francès i es va proposar
traduir el Codi Civil napoleònic. L’administració venia
dictada des de París. Les desastroses campanyes
militars de Russia i posteriors derrotes per tot arreu,
van fer que el 18-19 d’abril de1814 se’n tornessin
a França sense “Primer Imperi” i amb la cua entre
cames...
Aquest és, breument explicat, l’episodi durant el
qual fórem francesos tot Catalunya, i Castelldefels
és clar, els prop de 400 vilatans i amb l’alcalde que
en aquest moment, que era en Salvador Viñas.

Imatge clàssica de l’assalt francès a Tarragona

va influir en el rei borbó Carles IV, de curta intel·ligència,
dèbil caràcter i front “molt adornat”, per que concedís
l’esmentat permís que com sabeu, va ser el principi de

Departaments de Catalunya 1812
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Dibuix militar francès

NOTÍCIES DEL GREHIC
¡QUÉ BUENO QUE NOS PONDRÁN EL PUENTE!
Después de insistir en la necesidad de recuperar el Puente
de la Corredora Maestra, por fin podemos dar una noticia
esperanzadora.
El recorrido ha sido largo. Las últimas fases del mismo
nos llevaron a convocar al público de Castelldefels a una
charla sobre la cuestión, el pasado 23 de noviembre.
Después llegó un completo libro sobre el puente, que se
presentó el 2 de diciembre de 2013. Ambas iniciativas las
anunció oportunamente nuestro boletín y la prensa local
independiente.
El éxito de las sesiones fue notable. Ahora llamamos
de nuevo la atención con el libro ya en la calle. La obra
que nos acerca la realidad del Puente de la Corredora
Maestra se encuentra a disposición del público interesado
en la Librería Canillo.
Esperamos que el día de Sant Jordi, junto con la otra
novedad editorial que también presenta el Grehic, vaya a
muchas de las casas de nuestros conciudadanos; aunque
hay que señalar que del libro del Puente se ha hecho un
tiraje corto, de tan solo 240 ejemplares.
Se trata del número tres de la colección que nos acerca
el patrimonio arquitectónico de Castelldefels y, por tanto,
viene a acompañar a las obras dedicadas al Castillo y las
torres de defensa (núm 1) y las masías (núm 2).
Al margen del éxito que pueda tener, en cuanto a ventas, el
libro que presentó Marc Clemente, ya se puede considerar
que ha dado su fruto.
En un pleno municipal, correspondiente al mes de enero,
se aprobó por unanimidad una moción que abogaba por
incorporar, en el próximo presupuesto municipal, una
partida destinada a la restitución del consabido elemento
patrimonial, que es de mucho interés para comprender la
historia de nuestro territorio. Igualmente se aprobaba dar
cuenta de esa resolución al Grup de Recerques Històriques
de Castelldefels.
No cabe duda de que el buen conocimiento de la riqueza
arquitectónica de Castelldefels ha contribuido a tenerla en
estima y a actuar en consecuencia por parte de nuestros
representantes. Todos nos tenemos que felicitar pues
vemos más cercana la posible recuperación del puente
desmontado en su día.

Unas de las conferencias previas, a la publicación
del libro
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ACOSTA’T AL GREHIC
ITINERARI GUIAT: “DE POBLE A CIUTAT”
Si vols conèixer la història de
Castelldefels, i entendre com
era el poble antic.... apunta’t a
les properes visites:
Abril 2014
Divendres 4 d’abril a les 10h
Diumenge 13 d’abril a les 17h (gymcana FAMILIAR)
Dijous 17 d’abril a les 10h
Dissabte 19 d’abril a les 10h
Dissabte 26 d’abril a les 10h (anglès i francès)
Maig 2014
Dissabte 3 de maig a les 10h
Diumenge 11 de maig a les 11h (gymcana FAMILIAR)
Dijous 15 de maig a les 10h
Dissabte 24 de maig a les 10h (anglès i francès)

Juny 2014
Divendres 6 de juny a les 10h
Diumenge 8 de juny a les 18h (gymcana FAMILIAR)
Dijous 19 de juny a les 10h
Dissabte 21 de juny a les 10h (anglès i francès)
Dissabte 28 de juny a les 10h
Reserves i informació:
reserves@enigmadifusiopatrimonial.cat
mòbil: 655.11.80.27 (Cristina)
Preu: 12 euros (inclou entrades)
Col·labora: Ajuntament de Castelldefels
Organització i guiatge: Enigma Difusió Cultural

PRESENTACIÓ DE LLIBRE A CASTELLDEFELS
Tot just el 15 d’abril, a la Sala Ramon Fernández Jurado
es presentarà el llibre de Jordi Notó: Memòria en blanc
i negre.
Es tracta d’un recull d’anècdotes viscudes a Castelldefels
i relatades pels protagonistes que les visqueren.

S’han afegit interessants reculls de premsa que completen
la visió de conjunt.
El text porta una presentació del senyor Miquel Sebastià.
Us hi esperem.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE A GAVÀ
Reserveu-vos el proper DIMARTS 22 d’ABRIL, a les
19.30 h del vespre es presenta, a la sala d’actes del Museu
de Gavà l’edició en paper de les ponències presentades
a la VI Trobada de Centres d’Estudis i d’estudiosos
d’Eramprunyà, que va tenir lloc a Sant Boi el passat 16
de novembre.

Gràcies al patrocini de l’Associació d’Amics del Museu de
Gavà, s’han pogut editar les actes i fer una petita tirada,
que es posa a la disposició de tothom.
S’hi recullen totes les ponències i comunicacions
presentades.

POSA EL CULLEROT A LA S’ÒPERA !
El GREHIC en estreta col·laboració amb la biblioteca, presenten la 2ª època de la
tertúlia operística “La S’ÒPERA”, que va funcionar amb notable acceptació des del
2005 fins al 2011.
Les obres seran comentades i fins i tot, debatudes entre els “malalts d’operitis”.
Entrada lliure.
Sigueu-hi totes i tots molt benvinguts !!
Les dates proposades són:
14/04 a 19.00h - Primer acte de “EL PRÍNCEP IGOR” (de Borodin).
26/05 a 19.00h -

Segona part de “EL PRÍNCEP IGOR” (de Borodin).

16/06 a 19.00h -

“TURANDOT” (de G. Puccini).
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 - www.grehic.org
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