ACOSTA’T AL GREHIC

QUARTET ASSAI
El nostre consoci i company Pep Solé ens comunica
que el 27 de gener de 2018 a les 19 hores a la Sala
Margarida Xirgu de la Biblioteca, el QUARTET ASSAI
oferirà un Concert en directe amb obres de: Mozart,
Haydn, Marin Marais i Gaspar Sanz.
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PINTURA MURAL I TRADICIÓ NADALENCA A CASTELLDEFELS
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o podem sinó manifestar la nostra gran satisfacció, com a grup de divulgació
històrica, quan trobem mostres d’estimació i respecte pel nostre patrimoni.
Si aquestes provenen d’un àmbit popular, encara més, perquè no volem concebre
la nostra tasca feta només per al gaudi d’uns pocs erudits.
La recreació d’elements emblemàtics de Castelldefels en una realització
pessebrística ha estat una molt agradable sorpresa per acomiadar l’any 2017.
Vam poder captar el moment de gestació d’aquest quadre plàstic que realitzà
Josep Maria Casellas i altres membres de la Hermandad del Cristo de la Paz.
Amb posterioritat, el vam admirar al temple de Nostra Senyora de Montserrat.
El Castell de la ciutat, la Casa de la Cultura ubicada a la masia de La Goma, el
temple parroquial de Santa Maria de la Salut, i el mateix que acollí el monumental
muntatge, havien estat magníficament representats per a servir d’entorn per a
situar els quadres escènics de l’Anunciació, el Naixement, l’Anunciata, el viatge
dels Mags o la Fugida a Egipte. La cultura tradicional, doncs, prengué les formes
d’edificacions ben nostres que, com veieu, incloïen la seu que actualment ocupa
el GREHIC.
De cultura popular, no encara revestida de tradició, però amb un
fortíssim arrelament, també ens volem fer ressò pel mateix motiu.
El món dels grafits de gran format no ha estat alié, a Castelldefels,
de l’afany de mostrar la mateixa veneració pel patrimoni que al
GREHIC interessa.

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”
a càrrec de Jaume Tous

Dies 29 de gener i el 12 de febrer de 19:00 a les 20:30 hs
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
(L’HOLANDÉS ERRANT) de Richard Wagner

Pessebre Castelldefels 2017-2018

Una de les obres més representatives de l’òpera romàntica de tots els temps.

La riquesa de detalls de la pintura val la pena que rebi una bona
estona de l’observació de tothom. El marc en què l’artista urbà
hi ha col·locat Castelldefels és fantàstic i permet una lectura ben
didàctica de la nostra realitat com a poble.

Per construir el “libreto” Wagner es serveix no solament de la llegenda del mariner errant,
sinó que també fa ús de l’obra de Heinrich Heine tot incloent a banda, els seus propis
records d’una tremenda travessa a través del Bàltic y el Mar del Nord l’estiu del 1839 quan
es dirigia des de Riga a París, fugint amb la seva muller Ninna a causa dels seus molts
deutes...

I mentrestant treballaven aquests artistes, la nostra entitat preparava
l’edició d’un llibre que pretén, novament, apropar el patrimoni a
totes les llars de la població.

No us ho perdeu! - Us esperem a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”
c/ Bisbe Urquinaona, 23-25 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 636 10 66
grehiceltorreo@gmail.com - www.grehic.org
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El 17 de desembre podíem captar amb una càmera fotogràfica la
tasca que duia a terme l’artista Penao, de Productora Rebobinart,
en una paret mitgera del carrer església, a tocar del segon edifici
que ocupava la primitiva escola Lluís Vives. Llavors començava
a prendre forma una magnífica pintura mural que representava,
per sota de la Roca Negra personalitzada amb trets humans, el
Castell local i, més avall encara, edificis ben notoris com, novament,
l’església parroquial que dissenyà Enric Sagnier.

Amb la col.laboració de:

Roca Negra per Penao

El 7 de febrer el presentem a la Biblioteca. Esperem que us
sembli adequat també dedicar la vostra atenció a Arquitectura
Contemporània, la publicació de Carla López Arnau.
El Grehic
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CRÒNICA DE LA X TROBADA D’ESTUDIOSOS D’ERAMPRUNYÀ

El dissabte 21 d’octubre van tenir lloc al
Castell de Castelldefels la desena edició
de les Trobades d’Eramprunyà, que
venen fent-se des de l’any 2008.

Carla López Arnau, autora de l’estudi El Patrimoni
arquitectònic de Castelldefels, va ser guardonada amb el
Premi Edurecerca 2017.
El jurat l’escollí entre 62 treballs seleccionats prèviament
“per la rigorositat i coneixement de la temàtica que tracta,
perquè fa propostes concretes i perquè fa entendre,
d’una forma molt didàctica, la importància del patrimoni
local”. El Grup de Recerques Històriques de Castelldefels
us convida a gaudir d’una part del treball. Ho fa
mitjançant l’edició d’una publicació divulgativa.

El Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels era l’entitat amfitriona.
El tema a tractar va ser el de “Llegendes,
rondalles i tradicions”. La participació
va ser un xic més reduïda que els altres
anys: cinc ponències (corresponents a
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant
Climent de Llobregat i Begues), set
comunicacions, i quatre pòsters, que van
abastar des de les llegendes històriques
més reculades, d’època medieval, fins a
costums, rondalles i tradicions més actuals,
passant pel bestiari i entremesos dels balls
de cultura popular.

NOU LLIBRE SOBRE ARQUITECTURA DE CASTELLDEFELS

La ponència del GREHIC va estar a càrrec de Maria Josep Udina i de Pep Solé i
versà sobre la història de L’Olla del Rei.

Finalment, el llibre presenta obres de factura acabades
de realitzar a casa nostra: fins a un total de 48 exemples
castelldefelencs de començament del segle XX ençà.
La nova publicació del GREHIC es presenta el 7 de febrer
a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado que és, per cert,
l’edifici que ha servit per a il·lustrar la portada del llibre.
Us esperem a les 19.00 hores.

El llibre de què us parlem du per títol Arquitectura
contemporània i forma part de la col·lecció
Guia del patrimoni arquitectònic de
Castelldefels. Aporta diverses consideracions
sobre l’arquitectura del nostre temps fetes per
especialistes, descobreix els principals referents
arquitectònics contemporanis, parla sobre
la importància de la seva conservació amb
instruments com el catàleg d’obres destacables
i pla especial de protecció.

L’assistència de públic va ser notòria, amb
més de mig centenar de persones.
Les sessions es van desenvolupar al matí i a
la tarda, amb dinar al mateix castell.

REMODELACIÓ PROP DEL PONTET

L’element patrimonial que es va visitar va
ser el mateix castell, que està en les últimes
fases de restauració a càrrec del Servei
de Patrimoni Arquitectònic Local de la
Diputació de Barcelona.

El desembre de 2017 la revista municipal El Castell anuncià
la propera remodelació de l’avinguda de la Pineda.
És aquesta la via més important de les que tenia a prop el
pontet de la Corredora Mestra, abans de ser desmuntat.

Com a fet extraordinari es va poder veure
una mostra dels vitralls, ara en fase de
recuperació, que es deuen a la restauració
i rehabilitació del castell efectuada per
Manuel Girona al segle XIX.

Els representants dels veïns al consistori van
aprovar, reiteradament i per unanimitat en
dos plens de diferents legislatures, dotar de
fons econòmics el projecte de restitució del
monument.
Potser ara és el moment de recordar-ho i
plantejar novament l’exigència. Al nou caràcter
que se li vol donar a la més emblemàtica via
de comunicació entre el nucli urbà i la platja li
convé humanitzar-se, també, fent de la memòria
històrica un element més a harmonitzar l’entorn.

L’exposició, però, encara es pot visitar a les
cavallerisses del monument.
Com és tradicional, a la cloenda es va
fer pública la data i el tema escollits per
a la propera Trobada, que tindrà lloc el
20 d’octubre de 2018 a Sant Climent de
Llobregat, sota el lema “Cuina i territori”.
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La prioritat per a vianants i bicicletes afavorirà que sigui
apreciat quan es passi la Rambla Mar-i-Sol tot veient
novament l’arc de mig punt, de pedra de marès, ancorat
a les ribes del canal.

Les vitralleres Lydia Gómez i Marta Vidal van poder explicar i mostrar durant la
Trobada d’Eramprunyà el procés de restauració que, de manera altruista, estan
duent a terme amb les peces del castell. Podeu gaudir encara de la seva tasca a
les dependències de la planta baixa de l’edifici.

Posar a lloc les pedres del pont del segle XVIII,
ara desmuntat i conservat, mereix l’esforç.
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