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15 è ANIVERSÀRI !

En aquest any 2015, el GREHIC compleix 15 anys de la que considerem molt fructífera

activitat. Ens sentim molt satisfets d’això i volem ressaltar que aquest resultat no hauria
estat possible sense la valuosa cooperació que des de llavors hem rebut i continuem
rebent. Sense que l’ordre d’enumeració següent signifiqui un ordre d’importància,
destaquem i manifestem els nostre agraïment i reconeixement a:
- Els socis que ens afavoreixen amb el seu suport moral i econòmic i amb el seu treball
en la preparació de les nostres activitats.
- A els col·laboradors veïns de Castelldefels que ens han confiat documents i fotografies
antigues possibilitant que actualment el nostre arxiu d’imatges arribi gairebé a 3000.
- Historiadors, escriptors i altres intel·lectuals que desinteressadament han compartit
els seus coneixements i habilitats per a les nostres publicacions i conferències.
- Als membres de les nostres juntes directives pel seu temps i treball.
- Als integrants i tècnics de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament que des del principi
continuen ajudant-nos amb la seva valuosa i variada ajuda.
- A la amabilitat de la direcció i personal de la Biblioteca, que sempre que els hi
hem sol·licitat, ens han cedit la sala de l’Espai Fernández Jurado per a les nostres
activitats.
- A les empreses locals que al llarg d’aquests 15 anys varen actuar com a patrocinadors
nostres.
- A tots els veïns de la ciutat que ens distingeixen ...

El Grehic

UNA MICA D’HISTÒRIA GRÀFICA DEL GREHIC...

El contingut de l’Editorial del primer número del Butlletí “El Torreó” (setembre/octubre

del 2000) que reproduïm aquí, exposa, de manera inequívoca, el nostre ideari i la
tasca que ens vàrem imposar des dels inicis de la nostra fundació i que continuen
absolutament inamovibles: “...el desenvolupament, l’estudi, la investigació, la divulgació
i el foment dels valors culturals, particularment en el camp de la història, l’arqueologia,
la bibliografia el patrimoni artístic i arquitectònic i la literatura. Es, a més,l’objectiu
d’aquesta entitat, fomentar el coneixement de la nostra història en tots els seus
àmbits i períodes, i vetllar per la conservació del patrimoni històric i artístic de
la vila.”
L’actiu company de l’equip fundacional, en David Dalmases, que tant s’involucrà
des del naixement de la nostra entitat, redactava i fins i tot imprimia en la seva
impressora domèstica els primers “ Torreons” -en paper de colors, això si-.
Aquest primer era de color magenta clar i el format Din A5. Al dors hi anava, la
major part de les vegades, un petit article de caire històric a càrrec de la nostra
estimada presidenta la Sra. Barbara Schwarz. Ha plogut bastant... Acompanya la
reproducció del nº 1 del “Torreó”, la imatge del programa de la primera exposició
que tingué lloc al Casal de la Cultura el setembre/octubre del 2.001.
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LA COVA DEL GEGANT
IMPORTANT TROBALLA DELS ARQUEÒLEGS
MONTSE SANZ I JOAN DAURA
Un equip científic interdisciplinari coordinat per
investigadors de la Universitat de Barcelona ha descobert
una mandíbula i un húmer d’un infant de neandertal (Homo
neanderthalensis) a la cova del Gegant de Sitges (Garraf).
L’anàlisi dels fòssils, divulgada en un article publicat a la
revista Journal of Human Evolution, confirma que són les
primeres restes de neandertal trobades a Catalunya en
una excavació actual. Aquestes restes corresponen a un
individu que va viure fa 55.000 anys.
Els fòssils s’han presentat avui en roda de premsa a
l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB. En l’acte hi han
participat els arqueòlegs Joan Daura, Montserrat Sanz
i Josep Maria Fullola, del Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia de la UB i del grup de recerca
Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP).
En la recerca també hi han participat João Zilhão, de la
UB, Juan Luis Arsuaga, de la Universitat Complutense
de Madrid, i investigadors de les universitats de Lisboa
(Portugal), Burgos (Espanya), Binghamton (EUA) i Bristol
(Gran Bretanya), i del Museu d’Història Natural de Nova
York (EUA).

Restes d’un mateix individu
La mandíbula es correspon a un individu que quan va morir
tenia entre quatre anys i mig i cinc anys, i en el cas de
l’húmer correspondria a un individu d’entre cinc i set anys.
La proximitat de les restes en el jaciment i la coincidència
en les edats fa pensar als investigadors que podrien
pertànyer a un mateix individu d’aquesta espècie que va
poblar Europa i l’oest d’Àsia fa entre cent mil i quaranta
mil anys. Tot i això, no es pot descartar que els dos ossos
siguin de dos individus diferents.
Els investigadors van fer servir tècniques de microescàner
d’alta resolució per avaluar les característiques
morfològiques dels fòssils i els van comparar amb altres
mostres de neandertals i d’éssers humans de diferents
èpoques i edats.
Els resultats han permès documentar atributs específics de
l’espècie neandertal essencials per classificar-los, com per
exemple la robustesa de l’esquelet, el desenvolupament
dental més ràpid o la localització del forat mentonià.
El forat mentonià és un dels dos orificis situats a la superfície
anterior de la mandíbula que permeten el pas dels nervis
i dels vasos sanguinis. En els neandertals està situat a la
part posterior de la línia de les dents, tal com s’ha constatat
en el nou fòssil i en la mandíbula d’adolescent trobada en
aquesta mateixa cova l’any 2005 i també documentada
com a neandertal pel mateix grup de científics.
«Les mostres proporcionen informació nova sobre com
era el creixement en els neandertals», destaca Montserrat
Sanz. Aquest mateix estat de creixement i reemplaçament
de les dents en una mandíbula d’Homo sapiens s’atribuiria
a un individu entre 5,5 i 6,8 anys d’edat.

Aquests fòssils són l’evidència més clara d’aquesta espècie
a Catalunya. Fins ara, totes les restes de neandertal
trobades al territori català havien estat resultat de troballes
casuals o d’excavacions antigues.
En aquest cas, s’han trobat en una àrea de la cova del
Gegant molt ben datada perquè se’n coneixen bé els
nivells, la qual cosa ha permès emmarcar cronològicament
les restes. A més, també s’hi han trobat sediments que
contenien eines de sílex de la mateixa època en què van
viure els neandertals i restes de fauna, informació que
ha completat la datació. «Aquestes restes proporcionen
una de les poques associacions entre restes òssies, lítics
mosterians i fauna del mateix període en aquesta zona
de la península Ibèrica», explica Joan Daura, investigador
Juan de la Cierva a la UB.

2

COL.LABORACIÓ
EL CASTILLO DE CASTELLDEFELS ANTE EL COMITÉ DE ACTIVIDADES ANTIAMERICANAS
Alfonso López Borgoñoz
El viernes 12 de abril de 1940 tuvo lugar en Washington una
audiencia del Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses
(o antiamericanas, según ellos). Dicho Comité había sido creado
en el año 1938 para investigar las actividades de propaganda
subversiva y antiestadounidense que se estaban llevando a cabo
en aquel país. Ciudades como Nueva York eran recorridas por
aquel entonces con alguna frecuencia por desfiles pro-nazis
empuñando decenas de banderas con la cruz gamada, así
como había constantes manifestaciones y huelgas de grupos de
izquierda de ideología comunista o anarquista. Las autoridades
sospechaban que todas esas actividades, organizadas en los
Estados Unidos podían estar en realidad financiadas y promovidas
por la Alemania de Hitler (en el caso del movimiento nazi), o
por la URSS de Stalin (en el de los comunistas). La principal
preocupación, sin embargo, fueron siempre los llamados ‘rojos’.
Así, la audiencia que hemos indicado al principio estuvo dedicada
a investigar las relaciones de los voluntarios estadounidenses que
habían luchado a favor de la República española con el Partido
Comunista de los EEUU y con la Internacional Comunista, al
tiempo que se investigaban las muertes o desapariciones de
algunos de dichos brigadistas en España, en circunstancias
poco claras.

prisión disciplinaria de las Brigadas Internacionales (desde marzo
de 1938 a finales de enero de 1939). De más de doscientos
brigadistas he podido encontrar incluso algo de información
biográfica y en ocasiones alguna imagen de su paso por España.
No sólo eso, gracias a los archivos rusos de la época soviética,
he encontrado información sobre el funcionamiento del centro y
de sus dependencias, y de las investigaciones realizadas sobre
la deplorable actuación de uno de sus comandantes y de sus
colaboradores.
Confío en que en breve sea posible la publicación del largo texto
definitivo, gracias a la generosa e inestimable colaboración del
GREHIC.

En especial fueron tres los casos investigados. Uno de ellos
fue el de Paul White que, según se dijo, había sido detenido en
la frontera cuando intentaba abandonar España sin permiso,
siendo juzgado y ejecutado en Marçà (Tarragona). Los otros dos
casos se centraron en la desaparición (y posible ejecución) de los
brigadistas Albert Wallach y Vernon Romayne Selby. Intervinieron
en la sesión sus familiares y diversos antiguos brigadistas. El
lugar dónde se dijo que podían haber ocurrido ambas muertes
entre el 1 de abril y mediados de julio del año 1938 fue en un
castillo, remoto y desconocido para los políticos que dirigían la
sesión, situado a unos veinte kilómetros al sur de Barcelona, en
una pequeña ciudad llamada Castelldefels.

Una dura y corta historia
Durante unos cincuenta años permanecieron en un cierto limbo
una serie de grafitos dibujados en las paredes de la capilla de
la Salud de la iglesia del castillo de Castelldefels, así como en
las paredes del segundo piso de dicho castillo. Su existencia
no era un secreto. Se sabía que estaban, pero nadie les dio
mucha importancia (hay excepciones notables, claro), pese a
su indudable interés histórico. De hecho mucha gente no sabía
seguro cuál era su origen. Incluso un alcalde falangista de la
ciudad de mediados de los años setenta publicó la fotografía de
algunos de ellos e indicó que la iglesia del castillo
había sido una prisión de presos ‘nacionales’
(franquistas), detenidos por los republicanos.
La publicación de los dibujos por la Diputación
de Barcelona hace veinte años los rescató
del olvido y los abrió a los estudiosos. Pero
¿quiénes fueron las personas que realizaron
dichos grafitos? ¿Quiénes fueron Wallach y
Selby? Una investigación que he estado llevando
a cabo en los dos últimos años me ha permitido
recuperar los nombres de más de cuatrocientas
personas de todo el mundo que pasaron por el
Castillo de Castelldefels en el tiempo en que el
mismo fue la sede de una Casa de Prevención o
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ACOSTA’T AL GREHIC
A l’ ESPAI FERNÁNDEZ JURADO de la BIBLIOTECA CENTRAL
CONFERÈNCIA 21 de MAIG - de 19:00 a 20:30 h
“L’ART DECÓ”, a càrrec de Jaume Tous
La pintura de Tamara de Lempicka i la importància de la seva obra en
l’estil decoratiu dels anys 1920-1940.
L’estil DECÓ va inﬂuir en el disseny arquitectònic, industrial i en les belles
arts incloent-t’hi el Cinema.

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”
25/05

UN BALLO IN MASCHERA de Giuseppe Verdi

1ª Part

15/06

UN BALLO IN MASCHERA de Giuseppe Verdi 2ª Part

NOTA: A partir de setembre en les sessions de “S’OPERA”, tant
la 1ª com la 2ª part es passaran dins del mateix mes, a fi i efecte
de no haver-hi tanta distància entre els actes i no perdre el fil
argumental de les obres.

PROGRAMADA PER NOVEMBRE
Encara que amb molt de temps per endavant, us comuniquem que a la
BIBLIOTECA del dia 2 al 6 de novembre, hi ha prevista “La setmana de la
NOVELA NEGRA”.
El GREHIC hem estat convidats a participar-hi amb una xerrada el dilluns dia 2
sobre la vida i obra d’Àgata Christie + pel·lícula el dimecres dia 4.
(Tot això vinculat al préstec d’un llibre de l’autora, per debatir)

SANT JORDI 2015
Com cada diada de Sant Jordi, aquest any també varem
muntar la paradeta per contactar amb els nostres socis i
amics i exposar la nostra tasca editorial.
Aquest dia els nostres llibres molts d’ells exhaurits (números

1, 2, 4 i 8) es van oferir a preus sensiblement rebaixats al
-50% o més al públic i alguns com ve sent norma, gratuïts per
als socis. Hi vam tenir un gran i grat nombre de visitants i fins
i tot vàrem despertar l’atenció de la premsa.

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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