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La nostra entitat ha estat sotmesa a un procés de reordenament durant
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els darrers mesos. Malgrat les dificultats que comporten els canvis, no
hem perdut la il·lusió per assumir els reptes.

- Editorial
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- La pintura de
Ángel Fernández Cabrera
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Tenim projectes engrescadors i ens sentim en deute de reconeixement
per la constància i el compromís dels nostres socis, els quals, malgrat
les indefinicions fortuïtes del desenvolupament d'un any tan atípic per
la pandèmia que encara ens afecta, han continuat afavorint-nos amb
l'abonament de les seves quotes i fent suport a les nostres idees amb la
seva participació en les activitats dutes a terme.

- Visita a l'Espai Prehistòria
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En primer lloc, hem hagut de canviar de seu.

- Novetats 2022
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D’una banda, hem deixat la Casa de la Cultura, que canviarà d’usos, i
ens hem traslladat a Can Roca de Baix per a tenir les nostres reunions
de Junta i trobada amb el socis i simpatitzants.
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En ser insuficient l’espai reservat en aquest edifici per a la
custòdia dels nostres llibres i documents, part del nostre fons
bibliogràfic s’ha ubicat en un magatzem municipal del barri de
Vistalegre.
Aquesta tasca de mudança la vam començar mentre encara no
teníem aprovat oficialment l’accés a les noves instal·lacions de
l’antiga Policia Nacional.
El procés d’adjudicació del nou espai havia de passar per
l’adaptació al nou model de comunicació establert amb
l’Ajuntament.
Presentació del llibre de Pep Solé
"VALÈRIA HALINÉ"

Tot demana ara fer servir la signatura digital d’entitat.
Així és com podem accedir a llegir els comunicats de l’Ajuntament
i com hem d’adreçar-nos a ell. Una oficina tècnica provisional
ens ha ajudat.
S’ha comptat, però, amb un cert grau de comprensió per a
mantenir el vincle tradicional i solucionar assumptes urgents.
En aquest sentit, cal dir que s’ha rebut amb satisfacció la notícia
de la concessió de la subvenció de l’any 2021 que ens ha permès
acabar l’any amb el ple desenvolupament dels projectes que
havien estat presentats.
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LA PINTURA DE ÁNGEL FERNÁNDEZ CABRERA

La creació en l’art li serveix a Ángel Fernández
com un matalàs en el que poder llançar-se i
descansar a sobre.
Això diu en un reportatge sobre la seva obra… i
matisa: “tal com hi ha malsons, també hi ha de
bons somnis”.
En l’art, ell confia com en aquella superfície tova
per reposar.
Al taller troba una manera de deixar-se anar,
perdre’s i renovar-se. En aquell espai de
seguretat, crea.

A la seva escriptura s’han sumat molts
fragments...
Per a “Antecedents”: Jorge Stoysich, Naturaleza
Cabrera i Carmen Fernández.
Per a “Recorregut curricular”: Jorge Stoysich.
Per a “Sensacions primeres”: Ángel Fernández,
Javier Muñoz, Idoia Verdini, Felipe Sérvulo,
Jorge Stoysich, María José Carpio, Isabel
Revert i Anabella Mellior.
Per a “Des de l’empremta del cos”: Félix de
Castro i Ángel Cabrera.

Normalment ho fa confiant en l’accident. No
parteix del blanc absolut, perquè el llenç sense
res suposa un espai de massa llibertat.

El llibre, a més, presenta una aportació especial,
tot un text que parla de “La pintura com a
pregunta”, degut a Félix de Castro Ortín.

S’estima més tenir un punt de partença
primigeni que funciona com a catalitzador on
s’inicia la reacció creativa. Una empremta,
una taca... sempre poden prendre’s com a
punt inicial.

A tots ells, el GREHIC, dona les gràcies, així
com a qui ha estat copartícep de l’edició amb
la selecció de la pròpia obra: el pintor Ángel
Fernández Cabrera.

En l’obra que el GREHIC ha preparat sobre
l’autor es descobreix, molt especialment,
aquesta manera de procedir.
L’empremta d’algú altre pot indicar el pas
següent a fer.
Aquesta primera imprimació pot ser duta a terme
per un cos prèviament empastifat amb pintura,
subtilment untat amb pigments multicolors.
Aquest és el desafiament fecund que, en les
darreres produccions de Fernández Cabrera,
origina l’obra.
El capítol més uniforme de tot el llibre
ens permet gaudir, després de recuperar
instantànies efímeres del mecanisme de
treball, del resultat plàstic i interpretarho d’una manera determinada, la d’alguns
dels col·laboradors amb que s’ha gestat el
projecte.
Moltes han estat les veus que s’han sumat a
l’obra coral que ha volgut harmonitzar Javier
Clemente.
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Ángel Fernández Cabrera

VISITA A L’ESPAI PREHISTÒRIA
Alfonso López Borgoñoz

El 20 de novembre passat va tenir lloc a l'Espai
Prehistòria de la Biblioteca una doble visita guiada
organitzada pel GREHIC, dintre dels actes de les
"Jornades de Ciència i Tecnologia Castelldefels
2021".
Entre totes dues visites van poder apropar-se a
l'exposició prop d'una cinquantena de persones
aficionades a l'arqueologia i a la història en general.
Així, a les 12 h va tenir lloc la primera de les visites
de la mà de l'arqueòloga Isabel Boj, que va fer una
introducció a l'exposició i als fòssils exposats, i a
les 13 h la visita va anar de la mà de la Montse
Sanz i del Joan Daura, del SERP de la Universitat
de Barcelona, que han dirigit des de fa vint anys
les excavacions arqueològiques a la Cova del
Rinoceront a Ca n'Aimeric (Castelldefels), i que
han estat també les persones que van dirigir, a
inicis del 2020, la selecció de fòssils exposats i dels
continguts de l'exposició.
La seva explicació coincidia amb una nova
publicació sobre la cria d’elefant antic
(Palaeoloxodon antiquus) trobada al jaciment,
amb algunes novetats significatives sobre la mateixa.
Lògicament, a la seva explicació també van parlar
del cèrvol (Haploidoceros mediterraneus) i del
rinoceront) recuperats al mateix indret.
L'activitat també va poder comptar amb els
comentaris d'Almudena S. Yagüe, restauradora,
que va explicar els detalls de com es procedia, un
cop tret el fòssil de la cova, per a aconseguir la seva
restauració.

Visita guiada
a l'Espai
Prehistòria a
la Biblioteca
Ramon
Fernández
Jurado de
Castelldefels.
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NOVETATS 2022

Per a l’any 2022 el Grup de Recerques
Històriques de Castelldefels (GREHIC), presenta
algunes novetats; us fem cinc cèntims:
Destaca la periodicitat de les reunions de
Junta, que passen a ser quinzenals.
Ens trobareu a Can Roca de Baix, en principi,
els primers i tercers dilluns de mes, a partir de
les 6 de la tarda. En tot cas, podeu contactar
prèviament, per a quedar, fent ús del correu
corporatiu.
Els que formen part de l’òrgan de decisió
del Grehic volem satisfer la demanda de dos
llibres durant el 2022.
El primer, El crimen de Castelldefels, s’està
sotmetent a una revisió per part dels seus autors,
amb l’afany d’introduir aspectes nous relatius a
l’escolarització de la població castelldefelenca
de finals del segle XIX, quan la neboda del
mossèn va ser morta.
El segon, el llibre de referència fonamental de
l’estada dels brigadistes internacionals a

Castelldefels, que demana ja una tercera
edició, està enllestit segons una versió
novament revisada per Alfons López i, fins i tot,
pressupostat.
Prepararem continguts de caràcter històric per
a presentar les nostres aportacions habituals
a la Trobada anual d’estudiosos i centres
d’estudis de la baronia d’Eramprunyà.
El tema que els aglutinarà serà el de “Conﬂictes
socials i polítics durant el segle XX”. Resta
oberta la possibilitat d’oferir aportacions que
siguin recolzades pel Grehic.
Abans de tot això, però, farem la presentació
pública de la darrera novetat editorial: un
original estudi de l’obra del pintor, ﬁll de
Castelldefels i arrelat a la ciutat, Angel
Fernández Cabrera.
Culminarà així el que ha estat un bon treball
realitzat el 2021, ple de cultura davant els reptes
viscuts.

P RE SE N TAC IÓ LLIBRE
El dimarts 1 de febrer de 2022 tindrà lloc
La presentació de l’obra coordinada per Javier Clemente:
"LA PINTURA DE ÁNGEL FERNÁNDEZ CABRERA".
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado,
a les 18:30 h.
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