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Enguany la celebració del Sant Jordi serà del tot atípica. La lluita contra el coronavirus
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El Sant Jordi-Teseu de Josep M. Subirachs
(Palau de la Generalitat) lluita originàriament
amb el Minotaure.
El fotomuntatge el fa batre un altre monstre.

tindrà atrafegat al patró de Catalunya.
Del cert que pel 23 d’abril no veurem encara les roses arreu, almenys com de costum.
El drac que ens pren vides no haurà estat encara dessagnat per a fer que brollin les flors.
La lluita mantinguda ens privarà també de tafanejar entre llibres, a les parades tradicionals.
La diada ens agafarà, a tots plegats, atrinxerats. Sàviament atrinxerats.
I prendrem forces. No hi haurà efímeres roses, però sí que tindrem el suport dels llibres.
No seran nous de trinca. Gaudir de novetats: gairebé missió impossible. Per això ens
permetem la revisió de publicacions recents. L’arsenal per als amants de la història local
de Castelldefels és prou satisfactori. Darrerament hem tingut moltes alegries, encara que
no sempre hem sabut compartir-les. Fem un cop d’ull a les pàgines següents.
Que ningú pugui dir que l’esperit del dia dels llibres no s’ha mantingut el 2020, malgrat tot.
El Grehic

I SENSE FERNANDO ÁLVAREZ PROZORÓVICH
La malaltia del coronavirus ens ha pres el company Fernando Álvarez Prozoróvich. Va
deixar-nos el 3 d’abril de 2020. A més d’assessorar el grup sempre que se li demanà
el parer, com a professor d’Història de l’Arquitectura a la Universitat Politècnica, havia
col·laborat en l’edició de diversos llibres del GREHIC.
Va escriure “La iglesia de Santa María, primer monumento de Castelldefels”
(2009) en l’obra que vam dedicar als 100 anys d’història del temple parroquial. El
seu testimoni com a mestre d’arquitectes el recollí també Carla López Arnau, en una
entrevista que reprodueix l’obra “Guia de patrimoni arquitectònic de Castelldefels
IV. Arquitectura contemporània” (2017).
Aquell mestratge sempre el reconegué l’autor de les nostres publicacions “Projectes
històrics del Passeig Marítim de Castelldefels” (2011) i “Guía del patrimonio
arquitectónico de Castelldefels III. El puente de la Corredora Maestra” (2003). És
precisament aquest alumne seu, però també amic i col·lega, el que ens permet retre-li
homenatge amb el text que ens remet:

“Al Arquitecto Fernando Álvarez Prozoróvich desde el recuerdo
de M. Clemente Armelles.

Como el Sol escondiéndose tras una suave y delgada nube, tu marcha arroja hoy
la cálida luz de un bello atardecer, de aquellos que parecen nunca acabar.
Los tonos pastel van convirtiéndose a vivos magentas hasta que reinando los ocres
nace una plateada y magnetizante luna que, al igual que vos,
ilumina con humildad, reflexión y maestría.
Hoy te llora América y Barcelona con el único consuelo de tu escuela.
La escuela de la sensibilidad por una arquitectura verdadera.
La escuela que traza y construye con la nobleza y el amor de quien desliza el lápiz
incansablemente hasta el último encuentro.
La escuela que hoy y siempre te recordará con la luz de tu carisma y sencillez…
Con la sabia luz de un bello atardecer de aquellos que quieren nunca acabar”.
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UN LLIBRE D’UN MOMENT PRECÍS

L'Arxiu Municipal de Castelldefels ens convidà a la presentació del llibre
“EL PERGAMÍ DE 1588 D’EN PERE TÉRMENS"
Fons Salvador Savall de l’Arxiu Municipal de Castelldefels,
el ja llunyà 27 de novembre de 2018.
L’acte es va dur a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels.
Va tenir la participació de l'historiador Josep
Campmany i l'arxiver Juanjo Vas que van parlar
de la història de Castelldefels i la baronia de
l'Eramprunyà al segle XVI.

Alba Gómez aporta un informe de conservació i
restauració del fons estudiat. Al seu torn, Carme
Muntaner n’ofereix la corresponent transcripció i
traducció.

La publicació, coordinada per Juanjo Vas Rafael,
s’inicia amb la seva aportació: contextualització
del document dins del fons de l’Arxiu Municipal i,
particularment amb el “Fons Salvador Savall”, que
rep el nom de qui cedir a l’Ajuntament, el 2002,
un valuós conjunt de documents dels segles XVI
al XIX.

La publicació, abans d’oferir imatges del propi
pergamí, presenta l’inventari del Fons al que
pertany.

Josep Campmany ofereix un text sobre l’aproximació
al pergamí del 1588 i sobre el context històric
corresponent -finals del segle XVI- als territoris de
la baronia d’Eramprunyà, de la qual formava part la
parròquia de Castelldefels.

Fotografies d’Oriol Pagès
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En definitiva, l’obra representa una excel·lent visió
i comprensió del que suposa el Capbreu de Pere
Térmens de l’any 1588 i altres documents, entre
els que destaca l’escriptura notarial de 1691 que
s’hi associa.
És un llibre especialitzat que afina molt en el
coneixement d’un moment concret i marc acotat
del Castelldefels del passat.

Pergamí del 1588

UN LLIBRE DE LA MÀ DELS PERSONATGES
DE LA HISTÒRIA CASTELLDEFELENCA
El juny de 2018 va aparèixer el llibre
“DONES I HOMES DE CASTELLDEFELS AMB HISTÒRIA”
L’autoria de l’obra és ben curiosa. El fa l’alumnat
de 5è i 6è de les escoles de Castelldefels que van
cursar aquests nivells educatius el curs 20172018. La iniciativa del projecte, materialitzat per
per El Dimoni Pelut Edicions, tenia al darrere un
gran equip. L’objectiu era fer proper i entenedor el
patrimoni històric per a la mainada.
El repte, enorme: fer que fos la pròpia quitxalla la
que, amb el suport d’un equip pedagògic complex,
generés els continguts. Els esdeveniments que es
relaten al llibre apareixen gràcies a la presentació de
diversos personatges que arrelaren a Castelldefels:
Valèria Haliné (segle I), Pere March (mort el 1338),
el bandoler Jaume el Mentider (S.XVI), Jeroni
Saborit i Isabel, Josep Roca de les masies de Can
Roca de Baix i Can Roca de Dalt (SS XVII-XVIII),
el banquer Manuel Girona i Agrafel (1817-1905),
mossèn Jacinto Orta Berenguer i la seva neboda
Rita Bosch (assassinats el 1893), els benefactors
de la vila Concepció Costa i el seu fill Arcadi
Balaguer, el creador de la Rocalla, Ramon Esteve i
Casals, pel projecte del GATPAC per a Castelldefels
és recordat l’arquitecte Josep Lluís Sert.

Apareixen també la botiguera Ángeles Arnal, el
fotògraf Robert Capa, l’arquitecte Armand Mas,
l’artista Josep Guinovart, el promotor de la cultura
tradicional i popular a casa nostra Paco López i
l’estimat pintor Manolo Rivera.
Tots aquests personatges van ser caracteritzats per
alumnes, se’ls fa una entrevista, posa en situació,
es genera una obra de creació inspirada en la seva
persona. Tot plegat fa de la publicació una obra
de formació i entreteniment que, a més, portà als
autors a fer una valoració crítica de les aportacions
de cadascun dels protagonistes. Les il·lustracions
dels gegants que apareixen a tots els episodis són
de Lluís Ràfols Ribas, autor també de les de les
obertures de cada capítol i portada.
Als participants en el projecte -de les escoles
Lluís Vives, els Pins, Can Roca, Jacint Verdaguer,
Josep Guinovart, Torre Barona, Margalló i Antoni
Gaudí- en el seu dia, se’ls van lliurar un total de 400
exemplars de l’obra.
La tasca de tot plegat s'ha degut al Servei Educatiu
de Castelldefels.

A baix: Presentació
multitudinària del llibre
Homes i dones
de Castelldefels
amb història
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UN CONTE PER PASSAR PER TOTES LES ETAPES
DE LA NOSTRA HISTÒRIA
“El Castell i les relíquies del temps”, és un llibre editat l’abril
de 2019 que proposa un viatge a través del temps que portarà
els seus protagonistes -la Maria, el Jaume, la Valèria i el Fèlixa visitar la prehistòria, l’edat antiga, l’època medieval, l’edat
moderna i l’època contemporània fins a les primeres eleccions
municipals en democràcia l’abril del 1979.
Aquest viatge per la història de Castelldefels és obra de Jezabel
Bedman, però ha tingut la supervisió històrica d’Alfonso López
Borgoñoz i Josep Campmany i Guillot.
Té il·lustracions de Laufer (Laura Fernández Arquisola) i Miriam
Membri. La responsabilitat de l’edició és de la Regidoria de
Cultura, de l’Ajuntament de Castelldefels.
El llibre, i és una sort ara, es pot llegir a través d’un enllaç
d’internet. Per als dies de confinament és una opció fantàstica.

Il·lustracions de Laufer

Les autores

https://castelldefelscultura.org/publicacions/el-castell-i-les-reliquies-del-temps/

UN LLIBRE PER DENUNCIAR UN DESASTRE HISTÒRIC
També es pot llegir en línia l’obra de 2019 que coordinà Jordi Maresma i Segarra:
“Castelldefels. Units contra l’amiant”.
L’obra que il·lustra la portada és de Josep Guinovart. Es titula “Treballadors
de la Rocalla” i va ser feta el 1997 sobre fibrociment. Es tracta d’una
composició en memòria a una persona estimada per l’autor i que va morir
a causa de l’amiant. El motiu que hi ha a la coberta del llibre anticipa el
contingut de denúncia que hi conté. Des de l’inici es parla de “genocidi
laboral”; el penúltim capítol de llibre no és menys dur quan, des del seu títol,
diu: “segurament la història de la Rocalla és la taca més negra de la ciutat”.
Aquesta darrera afirmació se sustenta en fets com la manca d’atenció que
l’empresa i les autoritats del moment van fer dels estudis que, a partir dels
anys seixanta del segle passat, es van començar a publicar tot advertint de la
perillositat de l’exposició a l’amiant.
El llibre, tal com s’explica en la presentació, respon a la necessitat d’explicar
la història de la fàbrica Rocalla i de la gent que en va ser protagonista; una
història de l’arrelament del capitalisme industrial i de l’explotació, però també
de les lluites i les victòries del moviment obrer de la comarca.

https://castelldefelscultura.org/wp-content/uploads/2019/03/castelldefels_amiant.pdf
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DEURES FETS

L’edició de la propera obra de Pep Solé
està preparada per a entrar en màquines
a la impremta tan bon punt es reprengui
la normalitat relativa que, en el moment
d’escriure aquestes línies, estem esperant.
La nova novel·la del nostre soci hauria d’haver
aparegut per Sant Jordi i, així, tots els demés
socis la tindríem per a gaudir-la.
En aquest curs, però, val a dir com mi allò de
què “tot el que es bo es fa esperar”.
Evident ja teníem ganes de llegir una de les
divertides produccions d’en Pep tot esperant
el 23 d’abril.
Ara sabem que trigarem una mica més a tenir
en paper els exemplars.

Quins mèrits acumulava?
Per què la Baronia d’Eramprunyà el va
recomanar?
Per què un pagès i no un jurista, un professor,
o un intel·lectual del ram que fos?
Tanmateix, aquest desconeixement del
personatge és el que ha posat ales a la
imaginació de Pep Solé i l’ha permès d’entrar
sense embuts al terreny de la fantasia.
El Grup de Recerques Històriques de
Castelldefels es congratula de poder oferir
la seva obra de ficció que, una vegada més,
ha estat inspirada per un personatge històric
i les circumstàncies en què hagué de viure.

Quan els tindrem serà una bona ocasió per a
tornar a trobar-nos en la presentació
de la qual us mantindrem informats.
Ara us fem només llegir el que anunciarà
la contraportada de l’edició:
Miquel Mora va ser un pagès de
Castelldefels que, al segle XVII, formà
part de les Corts catalanes.
El seu nom apareix citat als Dietaris de
la Generalitat de Catalunya de l’època.
Tot i així, Miquel Mora és un misteri i el poc
que se’n sap no ajuda gens a desvetllar-lo.
Se sap que Pau Claris, preocupat pels
lics que estaven a punt
esdeveniments bè·lics
de precipitar-se, volia ampliar la base del
Parlament -que integraven noblesa, clergat
i representants populars- incorporant sang
nova.
Miquel Mora fou un d’aquells ciutadans
escollits.
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FENT DEURES
La pandèmia atura moltes de les activitats quotidianes de la nostra vida.
La producció de continguts culturals, però, no s’atura.
En aquest sentit podem avançar els nostres socis i simpatitzants que des del GREHIC
preparem pròxims esdeveniments.
El

gener

d’aquest

2020,

els

amics

de

l’associació + de 1000. Històries de Sant
Climent de Llobregat, ens convidaven a
participar en la celebració del 1050è aniversari
de la seva localitat.
El poble no va celebrar el mil·lenari quan tocava,
perquè no en sabia gran cosa del seu passat,
segons reconeix Jaume Vendrell Condeminas.
Ara, però, ja ha sabut aprendre molt de qui són i
d’on venen. Ara no volen oblidar les generacions
que han deixat les seves muntanyes llaurades
fins a les serres, ni la memòria que s’endevina en
cada barraca o marge de pedra seca.

La referència es troba en el context d’una donació

Durant tot el 2020 volen recordar-les omplint
Sant Climent de cultura i reivindicant-ne el seu
llegat en cada activitat de les que organitzen.

d’uns tals Juliana i Llobell, i els seus fills Recosind
i Sunari, van voler fer al monestir de Sant Cugat.
Redactat el document acreditatiu pel monjo Ot,

Per al 6 de juny, en principi si més no, hi ha

d’aquella comunitat, es deixa constància del que

programada una Trobada a Sant Climent

és ara el registre conegut més antic que dona fe

de

Llobregat dels Centres d’Estudi i Estudiosos de
la Baronia d’Eramprunyà.
Amb la contribució de tots plegats, els climentons
i climentones tindran present la primera al·lusió
documental al seu municipi, de l’any 970: "... en
el comtat de Barcelona, en el terme del Castell
de Rodanes, que anomenen Eramprunyà, i del
lloc de Castelldefels ... que afronta amb el camí
de Sant Climent, amb el Montbaig, un altre camí
i un torrent ...".
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d’una casa amb camps i vinyes que el matrimoni

de l’existència d’un poble.

Si bé l’església no s’esmenta fins l’any 978,
és evident que el poble havia nascut al voltant
d’un primitiu temple cristià (anterior a l’any 970)
que va sorgir de l’advocació del quart Sant
Pare de l’Església, nom que no era conegut
en època visigòtica i que ens permet afirmar la
seva fundació posterior, arrel de l’àmplia difusió
que en època medieval va tenir aquest nom a
Catalunya.
També amb ells, recordarem que els climentons
i climentones d’avui són els fills de les pageses
que aplegaven llenya per alimentar el forn de la
farga més meridional del comtat de Barcelona
en el segle XII; dels que molien el gra i l’oli al molí
de can Cocons abans de 1143; d’aquells homes
i dones que van veure passar pel seu municipi
el rei Jaume I i Alfons X el Savi de Castella, o
a Pere el Gran delirant i molt a prop de la seva
mort; dels que venien bestiar en el mercat dels
dimarts des del segle XIV; de la vídua Caterina
Alegret que, per sobreviure, es va haver de
casar amb Bartomeu Cardiler, fent-li jurar abans
que no maltractaria als seus fills; o de Caterina
Bartra, que li va fer un vestit d’atzarena amb
estamenya nova, amb faldilla de divuitè blau,
mànigues i gipó a la seva filla per al dia de les
esposalles; d’aquells que van patir els robatoris
del bandoler Moreu, que va acabar morint al
Camí Ral; dels joves que s’emborratxaven a
la taverna de l’Infern i feien gresca a la plaça
dels Bergants; de Francesc Condomines, que
va morir en la victòria catalana de la batalla de
Sant Climent de la guerra de Successió; dels
que van perdre les vinyes amb la fil·loxera i que
van saber-se refer cercant cultius alternatius;
dels immigrants occitans del segle XVI, dels
castellans i andalusos del XX i dels magrebins
de començament del XXI.
En aquesta història la incursió del Grehic
suposarà entrar a analitzar una de les joies que
manté la població.

Del patrimoni que atresora en destaca l’església,
a la que ja hem fet esment; el campanar que
conserva és l’únic element romànic que resta
de la primera edificació.
Doncs bé, a banda de la seva antiguitat i d’haver
estat escollida com a seu per a inaugurar els
actes de l’efemèride d’enguany, els seu absis
principal està decorat pels pinzells de Joan
Torras Viver.
De la vàlua de la seva pintura, realitzada el 1963,
i del caràcter que li dóna el retrat del seu titular
en farem la nostra aportació.
Igualment serà justificada, tot a càrrec del nostre
soci Javier Clemente, la necessitat de restauració
de l’obra així com el projecte ja elaborat a tal
efecte per a la preservació dels murals.

Sant Climent representat per Torras Viver
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ACOSTA’T AL GREHIC

DEURES POSATS
Des del Centre d’Estudis de Gavà, ens conviden a
participar a les XIII TROBADES D'ERAMPRUNYÀ que
es faran el proper 24 d'octubre de 2020 al Museu de
Gavà.
La temàtica s’anuncia així:
“L’estiueig i el turisme a les terres d’Eramprunyà als
segles XIX i XX”.
Els elements de reflexió i estudi venen donats per una
realitat evident al nostre territori i, a Castelldefels, d’una
importància cabdal.
Els càmpings, els apartaments, les torretes d’estiuejants,
i hotels també, van conformar un paisatge urbà que
trencava amb el d’una antigues vil·les agrícoles i
comercials que, fins a l’aparició del nou fenomen, havien
caracteritzat la realitat de l’antiga baronia d’Eramprunyà.
De la mà dels estiuejants, a més, arriben els esports,
una nova manera de viure l’oci i, fins i tot, una nova
moralitat.
L’objectiu de la trobada que ens proposen des de Gavà
és posar en valor aquest llegat, tant des del punt de
vista del valor material com de l’immaterial. Es vol que
les contribucions, per això, quedin circumscrites als
segles XIX i XX, quan el canvi social derivat del turisme

i l’estiueig es fa més
patent.
Com sempre, el Grup
de Recerques Històriques de Castelldefels
(GREHIC), coordina i
canalitza les aportacions que es puguin
fer des de la nostra
ciutat. La data límit per
a anunciar les nostres
contribucions, amb un resum previ al treball, és el 20
d’agost de 2020. Podeu fer-nos arribar la intenció de
contribuir-hi escrivint a l’adreça electrònica de l’entitat
que es veu en aquest mateix butlletí.
Qualsevol iniciativa al respecte sempre serà benvinguda.
Des del GREHIC, Alfonso López Borgoñoz enviarà
la seva aportació sobre l’origen del Baixador de
Castelldefels en l’any 1931, que des del primer moment,
va servir com a nexe d’unió de milers de visitants de la
comarca, de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona amb
les platges de la ciutat, facilitant la seva arribada, que
era massiva des de sis o set anys abans, com a mínim.

I PER A UN PROPER CURS SENSE DATA
No podem deixar de fer referència, en aquest butlletí
dedicat al món de les lletres gairebé en la seva totalitat,
a l’èxit rotund i absolut que tingué la presentació
dels materials fruit de l’excavació que Joan Daura
i Montse Sanz duen a terme a ca n’Aimerich de fa
molts anys ençà. El passat 14 de febrer va inaugurarse la molt esperada exposició permanent amb restes
emblemàtiques de la fauna que poblà, fa milers d’anys,
la nostra contrada: ESPAI PREHISTÒRIA: fauna, canvi
climàtic i arqueologia al Garraf.
Evidentment, encara que per a un futur no immediat, hi
ha la intenció de generar una publicació que ens expliqui
els resultats finals de la investigació. De moment sabem
que la cova del Rinoceront és, fins avui, el jaciment
arqueològic i paleontològic de la nostra zona que més
informació aporta a la reconstrucció de la fauna, flora
i grups humans durant el paleolític, període comprès
entre 175.000 i 74.000 anys enrere. Queden però,
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alguns estius d’excavació per a pensar que la tasca
hagi culminat i que, per tant, es pugui recollir en lletra
impresa tot el coneixement generat. En tot cas, és una
feina pendent i inexcusable per a il·lusionar-nos amb
una nova publicació... per a un Sant Jordi més normal.

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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