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De fa un bon temps, passejant per la muntanya, hom es podia trobar amb un
banc en memòria d’en Bialet (Gabriel Cot Solé). Aquest no era l’únic element
de reconeixement a la feina duta a la ciutat pel seu darrer vigilant nocturn.
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El Bialet compta a la ciutat, des de l’any 1990, amb un capgròs que el representa
i que té per missió obrir els seguicis festius.

- Nueva museografía
en el castillo.
Presentació llibre

grandiloqüent que la faci entrar en els llibres de la Història, que en diríem “amb
majúscules”. Ans al contrari, la memòria dels petits factors de vida comuna
d’una població poden tenir un caràcter majúscul a l’hora de teixir la seva
història, ni que aquesta sigui escrita “amb minúscules”.
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Però retrobem el ﬁl... Més nou que aquell banc que us hem referit, però situat
també al turó del Gall, en un indret de vista privilegiada, ara trobem un segon
seient dedicat a “l’avi Perico”. En allà, una inscripció el deﬁneix com al “últim
titellaire de l’art medieval”.
El banc, afermat a la muntanya el passat 16 de gener del 2021, no en precisa
més, excepte que l’ofrena d’aquest espai de pausa i gaudi la fa la família en
homenatge a Pere Planes Tintorer. Ara bé, això ja n’és prou. Diu molt més que
els rètols dels noms dels carrers que honoren també persones... i ens desperta
la curiositat.
Doncs bé, a més, hem estat de sort. Entre tots fem la història de
Castelldefels, i des del Grehic ens felicitem.
Els factors de vida comuna de fa un temps ens han estat compartits i
així, de la petita història de la que parlàvem, ves per on, de l’avi Perico
hem descobert molt més. Ens ha transmès la informació novament, un
article que signa Enric Ferrer Batet a La Voz de Castelldefels, en el
número d’agost d’enguany (i que abans aparegué a la revista El Castell,
el març del 2019). Del titellaire recorda la seva habilitat en emular guies,
cordes i ﬁgures, tal com es troben dibuixades en un llibre del segle XII
que reprodueix l’art de contar historietes amb petits actors mecànics.
De la seva gràcia en abillar un ruquet per a la festa de Sant Antoni abat
ofereix imatge. El rotatiu de Castelldefels ens ha posat en la pista d’un
home recordat per alguns encara i que va viure entre el 1876 i el 1964;
havia estat un dels primers policies de Gavà i va fer de jardiner per a
l’Ajuntament de Castelldefels.

Banc dedicat a l'avi Perico
“últim titellaire de l’art medieval”,
situat al turó del Gall.

A Enric Ferrer li donem les gràcies per, novament, fer-nos d’acompanyant per
l’anecdotari contemporani de Castelldefels... i és que encara recordem la seva
“Esgarrifosa història del Bien Peinao” que el nostre butlletí publicà l’octubre
de 2005.
Ara, amb ell, hem descobert el que hi ha al darrere d’un petit gest per a la
memòria d’un poble.
El Grehic
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TROBADA D'ESTUDIOSOS
D'ERAMPRUNYÀ
El proper 13 de novembre de 2021 el nostre grup d’estudi presentarà dues comunicacions a la
XIV TROBADA DE CENTRES D’ESTUDIS I ESTUDIOSOS D’ERAMPRUNYÀ.
Us oferim a continuació els resums del contingut de les nostres aportacions, alhora que us
convidem a afegir-vos a l’assistència a l’esdeveniment que tindrà lloc a Begues, en sessió matinal
i vespertina, al teatre Goula del Centre Cívic Roure. Si us poseu en contacte amb nosaltres us
oferirem els detalls.
VIOLÈNCIA I INSEGURETAT ALS MASOS DEL CINC-CENTS.
EL CAS DE JAUME TOTOSAUS, UN BANDOLER O LLADRE DE PAS.
Autor: JAUME GAYA CATASÚS
Doctor per les universitats de Barcelona i Pompeu Fabra.
Durant un cert temps, una constant de la manera en
què vivien alguns habitants d’Eramprunyà venia donada
per la por a pirates o a bandolers. L’estudi arrenca d’un
cas puntual d’un dels responsables que atemorien la
població de la zona en els seus desplaçaments pel
Garraf.
La ponència tracta sobre un procés judicial civil contra
la persona de Jaume Totosaus, una mena de bandoler
o lladregot de camí ral d’anar per casa, natural d’Olesa
de Bonesvalls, habitant a Sitges, que es passeja pels
masos de Begues i actua a les costes del Garraf. El
seu objectiu és atracar els mercaders i persones de bé
que transiten pel camí ral, bé sortint o bé entrant a les
contrades d’Eramprunyà, més o menys al sector de
cala Morisca.
Els arxius comarcals ofereixen sorpreses com aquest
procés judicial. És un document incomplet; només
es conserva l’enquesta judicial. No sabem quin és el
resultat, ja que la sentència, a dia d’avui, està perduda o
extraviada. L’anàlisi de l’enquesta ens permet seguir els
fets, les declaracions dels testimonis, les complicitats
dels veïns, la descripció del bandoler o lladre de pas,
indicar els aspectes rellevants de l’episodi, així com
d’altres sobre la geograﬁa per on aquell home es
belluga, i sobre la vida quotidiana de la gent d’aquella
època: els habitants i la seva procedència, formes de
vida, formes de vestir, organització del treball, tradicions
arrelades com la festa del Carnestoltes, etc.

proper, fent referència a la veïna comarca del Garraf i a
la del Penedès, d’on procedeix el document.
L’Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès
(AHCVP), entre altres, té un paper destacat en les fonts
documentals dels meus treballs d’investigació. Els anys
vuitanta, dècada de l’organització dels arxius històrics
comarcals de cara a la seva catalogació i posterior
consulta, vaig començar a treballar el que seria la meva
segona tesi doctoral uns trenta anys més tard: Societat
i economia agrària al Penedès, segles XVI i XVII. El
terme de Subirats (Universitat Pompeu Fabra, 2016).
Des d’una visió holística i integradora, analitzava tots
els aspectes de la realitat d’aquells dos segles moderns
des del marc de la història agrària i l’àmbit de la història
local. En el nostre cas, em refereixo especialment a
l’important fons de processos judicials civils i criminals
que conté.
El buidat sistemàtic d’aquest fons m’ha permès fer
un treball ben fonamentat sobre la violència als segles
XVI i XVII i, més concretament, del bandolerisme,
bandositats, i els lladres de pas o de camí ral, avui en via
de publicació. N’ofereixo, però, un tast en la contribució
que m’ha demanat el Grup de Recerques Històriques
de Castelldefels com a primícia.

La rendibilitat de la història local es pot incrementar si es
fan i responen preguntes no només dins el marc reduït
de l’àmbit local, sinó fent referència, en la mesura del
possible, a marcs més amplis, aspectes aquests lligats
amb la necessitat de generalitzar.
L’anàlisi d’un procés judicial civil sobre un bandoler
o lladre de pas ens permet oferir una visió global i de
conjunt sobre la violència i la inseguretat de la societat
catalana de ﬁnals del cinc-cents des del nostre àmbit
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Dibuix d'un
bandoler
de camí

CASTELLDEFELS AL SEGLE XVI I XVII: MOLTES TORRES
I UN CASTELL CONTRA ELS ATACS CORSARIS
Autors: XAVIER SOLÉ I PALACIN - ALFONSO LÓPEZ BORGOÑOZ
GREHIC
Les poblacions costaneres del Baix Llobregat, i
molt especialment la de Castelldefels, es va veure
greument afectada per l'increment de la pirateria en
els segles XVI i XVII.
El fet de ser lloc de pas d’una navegació de cabotatge
d’anada o tornada al port de Barcelona des del sud,
era una temptació per als corsaris. Sobretot en el
primer quart del segle XVII van actuar de valent.
El veïnatge amb el Garraf, on les naus d’assaltants
es podien amagar amb facilitat, n’era un factor que
incrementava el perill de perdre les mercaderies o
ser capturats com a esclaus o esclaves.
La qüestió ja ha estat tractada freqüentment en el
passat per diverses publicacions.
A la Trobada de Centres d’Estudis d’Eramprunyà
el que es presenta, però,
és el conjunt de totes les
fonts que s’han pogut
trobar d'aquests atacs.
També l’estudi de les
torres de defensa que
permeti descobrir, si és
possible, qui va estar
darrere de la construcció
de les mateixes.
L'encàrrec d'erigir les
torres va partir de les persones propietàries de cada
masia, però segurament l'execució material de cada
projecte va ser encarregada a diferents mestres
d'obres.

de vigilància i defensiva molt diferent, no comptant
amb una masia en la seva proximitat.
Va ser un encàrrec del baró (pagada pel veïnat, però
encàrrec del baró a la fi).
La mateixa es veia directament i fàcilment des
del castell de Castelldefels, per la qual cosa com
a element de vigilància i avís a distància era molt
millor que la torre coneguda com ‘Moruna’ del segle
XIV, més petita en grandària i diàmetre, encara que
situada en un punt més alt, però que no es podia
contemplar des del castell.
La torre Barona se
situava en un turó més
baix i proper al mar amb
un diàmetre molt gran
en comparació a la
resta de torres a la part
superior, per poder usar
bombardes (o potser ja
canons) que arribessin
relativament
lluny
(encara que donada
les característiques de
l'artilleria de l'època, ni
molt lluny ni de forma molt precisa).

Torre Barona

La torre 'Moruna' ja no vigilaria el mar, sinó
prioritàriament la via d'accés per terra des del
Garraf a Castelldefels, i podia així mateix avisar amb
molta facilitat a la torre Barona de qualsevol risc o
albirament de naus sospitoses.

Aquests possiblement tenien alguns coneixements
d'arquitectura militar, donat l'ús de matacans,
merlets, espitlleres, etc. que es pot observar en les
diferents construccions.

Les semblances tipològiques són més difícils de
determinar en les vuit torres de base quadrada de la
mateixa època, en ésser la varietat relativament gran,
tot i que no hi ha dubte que els que les van aixecar
van beure de fonts ‘arquitectòniques’ comunes.

No només això, en les torres de base rodona de
la segona meitat de segle XVI (can Gomar a
Castelldefels, i el mas Rosés a Gavà), la seva
similitud en tots els aspectes mostra que la mà que
les va aixecar va haver de ser la mateixa.

La seva tipologia les allunya d'altres que hem
observat per les costes empordaneses, però
s'assembla a altres vistes per poblacions properes
a Tarragona, com la torre de mas del Bisbe, torre de
defensa del segle XVI del municipi de Cambrils.

La tercera de base rodona, la torre Barona, era
diferent a les anteriors, i va sorgir per una necessitat
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NUEVA MUSEOGRAFÍA EN EL CASTILLO

Durante el verano se abrió de nuevo el castillo de la
ciudad para las visitas del público en general. El mismo
y su iglesia han estado cerrados en los últimos dos años
por la ejecución de las obras de la cuarta fase de su
proyecto de restauración y por la implementación de un
complejo proyecto museográﬁco en su interior. Ambas
iniciativas han sido coﬁnanciadas por el Ayuntamiento de
Castelldefels, por los fondos FEDER europeos y por la
Diputación de Barcelona.
Restauración del cuerpo este del castillo
Dirigida por José Luis Sanz Botey, arquitecto del Servicio
de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de
Barcelona, sobre la base de un proyecto diseñado por
él mismo, los trabajos actuales, llevados a cabo por la
empresa Eurocatalana, han permitido restaurar una nueva
sala para reuniones y conferencias junto al mirador del
castillo, en su tercera planta, y toda la escalera situada al
este (que es la que está a la izquierda según se entra en
el patio de armas) de acceso a dicho mirador.
La próxima fase, la quinta, comprenderá lo que falta aún
por restaurar del cuerpo este del castillo; todo el segundo
piso, como la llamada "Sala de las Ménsulas" (donde
parece ser que dormía la guardia del castillo en el tiempo
en que este fue un centro de detención disciplinario de las
Brigadas Internacionales) y una sala en el cuerpo oeste
(que parece ser que se usó como espacio de detención
hace 80 años), que también está llena de graﬁtos con
lápiz, dejados en sus paredes por los brigadistas.
Por último, se deberá restaurar otra sala en el tercer piso.
Acabada esta fase ya estará acabada la restauración del
castillo, y ya sólo quedará la restauración del ediﬁcio de
la rectoría.

la empresa Transversal, y su implementación adjudicada
a la empresa Lavinia Next Media, siendo dirigidos los
trabajos por Eudald Tomasa, director de Transversal, con
el apoyo de los técnicos municipales.
La nueva museografía hace un especial hincapié
sobre el fenómeno de los numerosos ataques de
corsarios berberiscos a la ciudad en los siglos XVI y
XVII. Posiblemente hubo un mínimo de siete entre 1550
y 1626. Aunque sobre la ciudad se abatieron uno o dos,
la mayoría fueron ataques en el mar, frente a la playa
de la ciudad o del Garraf más cercano, contra barcos
que partían desde el puerto de Barcelona hacia Mallorca,
Valencia o la propia costa catalana situada al sur del
Garraf. La importancia de estos ataques no fue menor,
y el miedo que generaron en la ciudadanía provocaron
la restauración del castillo en 1550, con una estructura
mucho más sólida que la anterior construcción medieval.
Igualmente estimuló la construcción, en la ciudad, de
nueve nuevas torres de defensa en la segunda mitad
del siglo XVI (ocho de ellas junto a masías), que se
unieron a las dos construidas ya en el siglo XIV.
Castelldefels tiene trece monumentos arquitectónicos
que son Bienes Culturales de Interés Nacional. Esta
es la cifra más elevada de la comarca y representa la
quinta parte del total.
El castillo dispone ahora en su interior espacios inmersivos
e interactivos, así como servicios de audioguías y de
visitas guiadas a su recinto. En el mirador, dos paneles
señalan los puntos del entorno urbano o del Garraf
más signiﬁcativos, con una breve explicación sobre los
mismos.’

Un nuevo proyecto museográfico
El castillo es ya un centro de interpretación de la
historia de Castelldefels, con espacios dedicados
a la evolución del castillo (y de las torres de defensa
de la ciudad), a la evolución de la iglesia, así como a
Manuel Girona y su tiempo, y al paso de las Brigadas
Internacionales. El proyecto original fue desarrollado por

P RE SE N TAC IÓ LLIBRE
El dia dimecres 20 d'octubre de 2021 tindrà lloc
la presentació de l’obra de Pep Solé:
VALÈRIA HALINÉ.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca
Ramon Fernández Jurado, a les 19 hores.
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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