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Novament estem aquí, amb tots vosaltres, despr"és d'un estiu que
desitgem hagi estat (I'allo més profitós i relaxant pe.' a tothom.

Encetem aquest Editorial amb el goig i I'alcgria que ha de
repr"csentm", per a tots els socis del GREHIC, cl fet que la nostm entitat
hagi esta t guardonada a111b el Premi d' Honor Ciu tM de Castelldefels per la
contribució a la difusíó del patrimoni cultural i historie de Castelldefels. El
premi fou ."ecollit per la nostra pr'esidenta, mu"bara Schwarz, el passat 13
de maig al salo de Plens de I'Ajuntament de Castelldefcls, en un acte
presidit pel' I'alcalde de la ciutat, Antoni Padilla,

En aquest nou "CUl'S" lectiu, que ara iniciem, voldríem continuar
comptant amb el SUPOI"tque, fins avui dia, hem tingut per part de tota la
gent que ens envolta, així com també de les institucions, coHabOl'ador's,
esponsors, etc.

Per tal d'engrescar tothol11 i poder, així, seguir comptant amb
aquest suport, hem preparat un seguit d'activitats que, cr'eiem i esperem,
afavoriran la par"ticipació ciutadana.

En aquest sentit (tot i que podeu tl"Obm" el detall en I'apartat
"P."ogr-ama d'Activitats" d'aquest mateix número d't! ?:ormi) volem
destacar alguns aspectes que considel"em importants:

1) Nova campanya de les excavacions arqueologiques a la cova del
Rinocer"ont, a Ca n' Aymedch, de la que es donara informació de les últimes
troballes d'aquest estiu, a la vegada que es podnm "veUl"e i tocar" algunes
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Enrie Ferrer

* Aquesta historia ha estat conservada a la memoria d'alguns ciutadans de
Castelldefels i r"ecollida per tradició OI"al.Volem agrai'r els seus comentads,
molt especialment a: Car"les Arazil (Carlets), Joan Aracil, Tuesa Batet,
Teresa Fermíndez (San Remo), L1ulsa Fen-é ATtal (Centre), Manuel Fusté
(Quiosc Platja) i .loan Moral (Penya Barcelonista).

casa seva.
L'entrada al
poble va se."
espectacular. Tothom sabia que havia mort i de sobte el veien entrar al
poble com un fantasma, amb el seu lIen¡;oI.
No sabem si va provocar algun infart, pero tot i que despr'es es va coneixer-
tota la histoda, la gent va quedar tan iml)l"essionada que encara avui dia,
despr'es de més de cinquanta anys, es recorda aquest fet.
El "Bien Peinao" va aconseguir feina de vigilant al "Casino" de la platja
(després "Cama 1"0te"), davant de I'hotel Bel-Air', fins que va modr' a
pdmers deIs anys 1960.

A I'hospital de la capital el "Bien Peinao" va expinu-, es va signar el
cer'tificat de dcfunció i va ser traslladat al diposit, als sotans del mateix
hospital, on va ser deixat damunt d'una taula de pednl, embolcallat amb un
lIen~ol. La noticia de la seva mort arriba a Castelldefels el mateix dia i com
que eren bcn pocs cls conciutadans, aviat va ser de tots coneguda.
[VIentre tant, el nostre home va resultar que no estava mort i va despertar al
sOtan que feia de
tanatori, despullat
dins del seu
lIen~ol i rodcjat
de cadaver"s.
Aquest espectacle
el va impressionar
tant (i a quí no!)
que va perdre la
parla i sense
perdr'e temps
buscant metgcs o
possible auxili, i
tapat nomes amb
el lIen~ol, va fugir
a peu cap a
Castelldefels, a



Totes i tots hi sou convidats !!
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NOVEl\lBRE
Divendres 25 - TAULA RO DONA sobl"e el tema: Castelldefels, de jesta al

segle XX
L'acte tindra 1I0c a las 19,30 hores, al Casal de Cultul"3 de
Castelldefels, carrer Bisbe Urquinaona, 17-21

DESEMBRE
Diumenge 18 - CONFERENCIArrALLER sobre el tema: JaCÍment

arqueolbgic de la cova del Rinoceront (ca n 'Aymericll)
Darreres trobalJes de la campanya 2005, (J carrec deis
al"queolegs Montserrat Sanz i Joan Daul"3.
L'acte tindra 1I0c a les 11 del matí, a CAL GANXO

- CONFERENCIA (en castellano) sobre el tema:
Hinduismo: el problema de las castas, a cal'go del señor
Lancy Dodem, de la Fundación Vicente FelTer.
El acto tendrá lugal' a las 19,30 honls, en el Casal de Cultura
de Castelldefels, calle Bisbe UI"quinaona, 17-21

PROGRAMA D'ACTIVITATS

Amb la col'laboració de l' Ajuntument de Castelldefels:.""jif:." --=-.~.... '

OCTUBRE
Divendres 28

d'aquestes restes en el laboratori instaHat a Cal
GallXo, on es portara a terme aquesta activitat, en
una matinal de diumenge.

2) Taula Rodona sobre el Castelldefels al
segle XX, en aquesta ocasió dedicada a reviure les
fes tes que es produien a la ciutat. Després de I'hit
obtingut en les anteriors taules rodones ens ha
semblat que aquest és un tema que mereix un tractament particulal'.
Aquesta Taula Rodona també ens I'hem plantejat com si fos una tertúlia, en
la que tothom pugui parlar i explicar tot allo que li sembli interessant.
Esperem i desitgem que la gent que assisteixi ens exptiqui les seves vivencies
i experiencies (o deIs seus pares o avis), per tal de recuperar una part de la
memoria histórica castelldefelenca, aquella que normalment no s'escriu als
IIibl'es d'historia pero que cal conservar. La memol"Ía histodca, la historia
01"31,son elements que només ens els poden propOl'cionar" aqueIles pel'sones
que encal"a mantenen vius els seu s records i que, malauradament, cada
vegada son menys.

3) Despres d'havel' copsat la gran acceptació que va tenÍl' la
conferencia sobre la historia del judaisme, celebrada el mes de maig passat,
hem uegut que podriem aprofondir" en alguna altra vessant cultural poc
coneguda: I'hinduisme, i veure, a h"avés d'un entés en la mater-ia, el tema de
les castes i la seva problematica dins la societat hindú.

D'alh'a banda volem recol'dar a tots els
socis de I'entitat que encara no tinguin la
publicació Imatges de Castelldefels-4, que poden
passal'-Ia a recollir, gratuitament, per la seu de
I'entitat, tots els dijous en hores d'oficina.

També volem recordar que, a banda del
calendari fotografic de I'any 2005, també
disposem d'exemplars deIs IIibres Imatges de

Castelldefels-2.Postals al/tigues (exhaurit en la seva pdmera edició i al"3
novament reeditat) i Elements de la Festa a Castelldefels, obra de Rosa
Armelles i Xavier Clemente, on els autol"S fan un
recolTegut per la historia de la festa a Castelldefels
en e1s dalTers vint anys. Aquest IIibre serví per a
I'eh"e homenatge a l' Agrupació de Cultura Popular
de Castelldefels en el 20e aniversari de la seva
fundació i porta gran quantitat de fotografies, de
Ramon .Josa.

COL" LABORACIÓ

L'ESGARRIFOSA HISTORIA DEL "BIEN PEINAO" *

Corl"Ía, si fa no fa, I'any 1953. Castelldefels era un poblet de la costa
meditelTania, pobre i poc poblat, cobel"t de camps esquitxats de roselles i
garrofers, i a I'estiu mosquits per I'amol" de Deu. La trama urbana era
dispersa, amb poques cases d'una o dues plantes, I'església, el castell, la
"Rocalla", I'escola nacional, les masies i torreons i el cementiri.
En aquell temps es va saber que a I'hospital Clinic de Bal'celona hi havia
ingressat el "Bien Peinao", popular personatge local d'entre 50 i 60 anys,
1'60 metres d 'al~ada, faccions rodones i poc cabell, que ell pentinava amb
molta cura pel" tal que ti tapés el maxim del cap, la qual cosa ti va fer
guanyar I'esmentat renom. El pel'sonatge, que segons sembla es deia
Santiago, vivia davant d'on avui hi ha I'hotel Bel-Ail' i havia treballat de
calTeter amb en Montotiu i amb els de can Pardal.
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