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EL CONCEPTE DE TORNAR A COMEN(:AR EL CURS

El concepte de tornar a comen9ar el curs, com fan els escolars, empeny
els membres del Grehic a encetar I'activitat després deis mesos d'estiu.
Ho farem, a ben segur i malgrat I'edat d'alguns deis membres, amb il.lusió:
recercant en la nostra historia local (i universal, per que no?), incorporant-
nos de nou en la Universítat de la Gent Gran (de forma molt activa per
part nostra com a col.lectiu), fent de suport a projectes que altres ens
aportaran, buscant la participació de ponents per a les taules rodones
i xerrades programades, fent amb il.lusió renovada el possible per a gaudir
de sortides culturals, i deíxant-nos les energies (i els diners també) en
promoure publicacions propies i col.laborant en alienes..'voluntat i empenta
no ens han de faltar.
Allo que sí ens manca, potser, són més socis; si fora possible ... socis
actius. Animeu-vos amics! Recordeu que són els socis els que reben la
informació de les activitats que desenvolupa I'entitat de manera més
directa a casa seva i que, a més, tenen dret gratu"itament al lIibre que
anualment I'entitat treu al carrero Formant part del col.lectiu, a més, us
sera més facil sintonitzar les vostres aspiracions amb les que puguin dur-
se a terme entre tots.
Com deiem més amunt, enguany tornarem amb for9a a estar implicats
en la programació de classes de l'Aula Senior del nostre campus universitari;
hem d'afegir, a més, la vinculació que tindrem amb els col.loquis que al
voltant de I'afecció a I'opera es duen a terme al Centre Frederic Mompou;
la concreció d'un nou projecte editorial que, encap9alat pel periodista
Jordi Notó, ens acostara al retrat gratic d'un Castelldefels més proper al
deis nostres avis que al propi; la participació en les 111Trobades d'Entitats
d'Estudis i Estudiosos de l'Antiga Baronia d'Eramprunya, on presentarem
un aspecte ben propi de les nostres festes tradicionals; la col.laboració
amb projectes concrets de recerca, com el que tractara de fer comprendre
de quina manera I'arquitecte Armand Mas i Tulla preserva la nostra costa
fent que el seu urbanisme s'allunyés de models d'explotació poc sostenibles
(amb una més que probable col'laboració amb I'Ajuntament de Gelida);
i, com no podría ser d'altra manera, apostant per les noves demandes
que els socis vulguin i ens facin arribar.
Romandrem a I'expectativa de suggeriments esperem que vinguin associats
a la voluntat de fer, de la de Castelldefels, una historia cada vegada més
coneguda i de treballar per a assolir aquesta fita.
Estem conven9uts, en aquest sentit, que només des del coneixement del
Ilegat que en gaudim podrem fer créixer I'estimació pel nostre poble;
només es pot tenir amor per allo que previament es coneix.

http://www.grehic.com


JORNADA DE FORMACIÓ

LEGISLACIÓ I FIGURES DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL CATALA

Javier Clemente

El passat dissabte 3 de juliol de 2010, a la Torre de la Creu
o deis Ous, de Sant Joan Despí, va tenir 1I0cuna jornada
intensiva de formació sobre la situació de la legislació i les
figures de protecció del patrimoni cultural catal~LL'objectiu
de la jornada era donar a coneixer I'ordenament jurídic
patrimonial.

La jornada anava destinada a col.lectius i individus que
treballen professional o voluntariament en la conservació
i protecció del patrimoni cultural; membres d'entitats
patrimonialistes locals, tecnics municipals ...

Convidats per la Comissió Cívica del Patrimoni del Baix
L10bregat van assistir, responent a la convocatoria, dos
membres del Grehic: Rosa Maria Armelles i Javier Clemente.
Amb la seva assistencia, el Grehic, tan preocupat
darrerament per la revisió del cataleg del nostre patrimoni
arquitectonic castelldefelenc, es preparava -davant la
constatació que aquell marc legal resta desconegut o, si
més no, en constant canvi i aplicació- amb el coneixement
necessari per a plantejar correctament les seves
reivindicacions.

Els experts de la Direcció General del Patrimoni Cultural
de la Generalitat, així com experts del sector privat i públic,
ens acostaren una mica més a la realitat present i futura
de I'ordenament jurídic patrimonial.

La primera intervenció que seguiren els assistents tracta
el tema de la "Legislació patrimonial vigent i aposta
d'ordenació futura", a carrec d'Antoni Martin Oliveres,
arqueoleg deis Serveis Territorials de Barcelona (Subdirecció
General de Patrimoni Arquitectonic, Arqueologic
Paleontologic de la Generalitat de Catalunya).

El marc legislatiu i normatiu del Patrimoni Cultural Catala
va ser mostrat amb els seus trets generals definitoris,
s'explicitaren els seus ambits d'aplicació, les figures de
protecció amb que treballa i les eines de gestió i difusió
que té al seu abast.
Tal com va evidenciar la xerrada, tot el que és normatiu i
implica un procediment administratiu és farragós; ara bé,
els centres d'estudis locals no poden actuar si mantenen
un deficit de coneixement tecnic que els hi impedeix el
plantejament correcte de les seves aspiracions.

Cal, doncs, coneixer, en general, I'ambit deis plans directius
urbanístics o els plans d'ordenació urbanística municipal
i, més concretament després, i segon, els plantejaments
que se'n deriven. Les figures de protecció de qualsevol
tipus de béns les haurem de tenir ben ciares.

A Castelldefels, en concret, tenim el Castell com a Bé
Cultural d'lnteres Nacional (el que se'n diu un BCIN), pero
també gaudim de Béns Culturals d'lnteres Local, aquells
que defineixen els municipis quan els representants del
Pie ho aproven, pero que només podrien ser descatalogats
per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural.

En un altre apartat dins el complex món normatiu de la
protecció del patrimoni, i a tall d'exemple, recordarem que
Castelldefels és present a l'lnventari de Patrimoni Cultural
Catala amb la Cova del Rinoceront.

Si teniu interes podreu revisar la fitxa corresponent cercant
a internet patrimoni.gencat ; cal dir que darrerament en
allo que més s'inverteix és, justament, en les eines de
difusió del que tenim de valuós.

La segona intervenció de la jornada formativa va anar a
carrec de Reinald González, de I'empresa VECLUS S.L.,
de Barcelona. Presenta la ponencia: "Patrimoni arquitectonic.
Inventari i legislació: El Baix L1obregat". Va fer un molt
ironic repas de la situació de protecció que mostra Catalunya
respecte deis seus béns. Per exemple repassa la lIei estatal
de 1985 de "Patrimonio Histórico Español", que, com la
propia de Catalunya després (1993), incorporava normativa
anterior, com la de protecció de castells que, el 1949, es
protegien pels seus "valores espirituales de nuestra raza".

Tot plegat, de manera molt amena, va fer un recorregut
crític pel contrast existent sovint entre les maximes figures
de protecció del patrimoni i I'estat real del bé protegit.

Respecte de la situació al Baix L1obregat,ens va sorprendre
que Castelldefels, amb quatre elemenst fos destacat pel
seu patrimoni (només Martorell, amb sis elements té més
BCINs que nosaltres).
Els nostres, en concret, són: Can Gomar (o Can Ballester),
el Castell de Fels i església de Santa Maria (així expressat),
La Barona i les Torres de defensa de Castelldefels.



A I'ull incissiu d'en Reinald no se li escapa que, per a uns
elements tan protegits fins al súmmum, no se'ls incorporés
una referencia, per exemple, de quantes són en concret
aquestes valuoses "torres de defensa".

La denúncia de la visió decimononica de la protecció del
patrimoni que encara es detecta a I'actualitat ens ha de
fer de revulsiu per a descobrir noves realitats culturals que
valen la pena per a ser protegides.

En aquest sentit, a nosaltres ens omple de satisfacció
poder dir que en aquesta línia treballem i, per exemple,
així ens orientava ja el 23 de maig de 2008 Fernando
Alvarez, professor d'Historia de l'Arquitectura de la
Universitat de Barcelona quan va pronunciar la conferencia
"Revisió del patrimoni arquitectonic de Castelldefels".

L'última de les ponencies del passat 3 de juliol tenia un
títol pie d'intenció: "L'embolic de la inteNenció en el Patrimoni
ConstruH: possibles ajudes per desfer-Io des de
d'experiencia". Parla del tema el senyor Jordi Rogent,
arquitecte i urbanista i Cap del Departament de Patrimoni
Arquitectonic de l'Ajuntament de Barcelona. Els seus
consells ens seNiren com a advertencia.

Ens caldra moure'ns entre despatxos de la Generalitat de
Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del
Baix L1obregat, o els de l'Ajuntament per a fer valer la
nostra convicció de que tenim molt a Castelldefels que
hem de fer arribar a generacions futures, pero alhora no
podem deixar de tenir en consideració que potser del
Ministerio de Cultura, o del de Foment, que destina un 1%

del seu pressupost a cultura, ens pot venir I'ajut necessari
per a actuacions concretes.

La Comissió Cívica del Patrimoni del Baix L10bregatdona
les gracies al Grehic per la nostra assistencia a la Jornada
d'aquell dissabte, ja Ilunya, de I'inici del juliol passat. Alhora
que ens desitjava que fos del nostre interes i gaudi, i
complint amb el compromís adquirit, ens va fer a mans el
material que els ponents varen elaborar com a suport a
les seves inteNencions.

Aixo, és ciar, ens és ben útil. Així mateix, nosaltres prenem
el compromís de fer-ne un bon ús de la informació i aplicar-
la, en la mida del possible, al seNei de la protecció del
nostre Ilegat cultural en I'ambit local.

ENTRE TOTS SEGUIM TREBALLANT AMB EL
PATRIMONII PER AL PATRIMONI!

En aquest fotomuntatge es mostra la seqüencia
de la desaparició (esperem que momentania)

del pontet del s. XVIII, que va seNir als castelldefelencs,
des de molles generacions, per creuar la corredora.

On el posaran? I quant sera aixü? (Grehic)



NOTíCIES DEL GREHIC

El passat dilluns,19 d'abril a la Biblioteca Fernández
Jurado es va fer la presentació del llibre "Imatges de
Castelldefels 9. Vistalegre: el barrio, su iglesia y la
Hermandad" a carrec deis seus autors, amb I'assistencia
del 1I.lm. Sr. Alcalde Joan Sau i del Regidor de
Cultura, Sr. Joan L1uísAmigó.

El divendres, 14 de maig al Casal de Cultura hi va haver
una conferencia a carrec de l'Arquitecte Sr. Fernando
Alvarez, sobre la finca i granja "La Ricarda" del Prat de
L1obregat.

El divendres, 23 d'abril com cada any per SANT JORDI,
•varem muntar la "paradeta" deis lIibres del GREHIC, amb
un notable exit de vendes. S'hi van acostar molts deis
nostres socis i amics, ajudar-nos a gaudird'aquesta festa
de la Cultura ¡de I'Amor.

Divendres, 28 de maig al Casal de Cultura, en Jaume
Tous, va explicar les seves experiencies en I'equip que
es va formar el 2000, amb I'objecte d'intentar trobar les
restes mortals del que fou Príncep de Viana, al Monestir
de Poblet. La xerrada es va acompanyar amb imatges
del treball deis patolegs, forenses, historiadors, tecnics
de radar i també del mateix Jaume, fotograf i testimoni
de primera ma d'aquesta tasca.

Renovació de la Junta Directiva del GREHIC.
El passat dia 21 de maig, segons convocatoria previa,
va tenir lIoc I'Assemblea general de socis del GREHIC
que seguí I'ordre previst i per la qual es van aprovar: la
memoria i I'estat economic de I'exercici 2009, així com
també el pressupost per a I'exercici 2010. Igualment,
s'acorda el nomenament d'en L1uis Felip Jorcano com
a nou secretari del GRUP, el qual havia ofert la seva
candidatura per a cobrir la vacant causada per I'anterior
secretari, en David Dalmases, que deixa el carrec per
motius particulars. Així, doncs, I'actual Junta Directiva del
GREHIC queda com segueix:

Bárbara Schwarz Fleckenstein
Jaume Tous Canudas
L1uis Felip Jorcano Martínez
Arturo Corugedo Viera

Presidenta
Sotspresident
Secretari
Tresorer



NOTicIES DEL GREHIC

Divendres, 11de juny a la Biblioteca Fernández Jurado
hi va tenir 1I0cuna interessant xerrada a carrec del nostre
amic i soci del GREHIC, en Josep Solé que es titulava:
"El Sometent de Castelldefels, IIums i ombres".

Un aspecte desconegut i "poc trillat" del nostre poble.
Sentim no tenir-ne imatges.

El dissabte, 12 de juny varem poder gaudir de la visita
a "La Ricarda", va fer-nos un matí espléndid i realment
valia la pena, tal com es pot intuir veient les imatges.

El dilluns, 5 de juliol
es va fer I'homenatge
a la malaguanyada
bibliotecaria Carme

Romaní, I'acte que va ser molt emotiu, s'havia demanat
des de diferents entitats culturals (entre elles la nostra)
i les signatures de molts ve"lns, en nombre de mil, que
s'hi van adherir.

L'Acte al que hi van assistir a més de les primeres autoritats
locals, la Sra. Ma josep Udina, que presenta I'Acte i nombrós
públic. Es varen recitar poemes i fins i tot cantes infantils,
la germana de la Carme molt emocionada, va interpretar
dues peces al violoncel. ..

Va finalitzar I'acte amb un concert a carrec de la Coral
Margalló i la imposició del nom de la nostra estimada
Carme Romaní a la biblioteca estiuenca.



COL.LABORACIÓ

GAUDIM DE LA MEMORIA
Jordi Notó i Brullas

En situacions Iímit i en plena crisi economica s'ha de tenir
sort, i jo la he tinguda, la de que t'arribi un endmec
engrescador. Diuen que la sort te la busques, i la veritat
és que a la gent que m'ha ajudat en els moments més
complicats la he buscada. La sort que tinc és que he trobat
a gent allunyada de I'afany de poder, amb interessos
desinteressats, amb els que compartim la ciutat. Amb els
que podrem, i parlo en plural perqué jo sol no sé si podria,
aconseguir materialitzar un projecte.

Pescant anguiles a la murtra

Centrant-me en els detalls del que m'ocupara a partir d'ara
bona part del meu temps ... us ho explico:
Un d'aquets amics als que hem referia va explicar-me que
existia una editorial, EFADOS, que temps enrere s'havia
interessat per fer un llibre sobre la nostra ciutat, pero que,
per motius diversos, el projecte s'havia encallat.
Des de la Regidoria de Cultura van ser receptius al projecte,
i I'editorial, tot i que vivim en moments de crisi, es va animar
a tirar-ho endavant. El llibre sortira per la diada de Sant
Jordi del proper any, el 2011. Es comercialitzara en forma
de fascicles.
Neix, per tant, com a un projecte viu que, mentre va
concretant-se en part, en permet seguir tenint oberta la
porta de més suggeriments. Es la manera de tenir una
resposta més amplia de protagonistes que s'animin a
participar cedint al col.lectiu part de les seves imatges que,
en bona part, són les de tots imatges que evoquen records,
imatges que ens descobriran el passat per estimar més el
nostre present.

El format ens permetra tenir més temps per ampliar i
corregir les dades. Abusant una vegada més del
recolzament deis membres del GREHIC aprofito aquestes
pagines per fer una crida a la participació de tots aquells
que tingueu elements gratics i vivéncies a compartir.
Les primeres persones que han col.laborat Iliurant-me
fotografies m'han fet sentir molt bé. He trobat a gent que
compartia amb mi una estimació per a Castelldefels.
També han generat en mi el repte de ser capa<;:de
transmetre el sentiment i el contingut historic col.lectiu que
tenen algunes de les fotografies.
No és un topic. He vist les fotografies que desades en una
caixa de cartró o més acuradament ordenades en albums
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provocaven en el rostre deis meus interlocutors emocions
contingudes, i en diverses ocasions m'han manifestat
I'enyor per familiars o amics que ja no són amb nosaltres.
Es per la seva memoria el que fa més imprescindible
aquest lIibre, és el que m'ha engrescat més per superar
la meva timidesa inicial davant de desconeguts per
demanar-los la seva parcel'la de memoria.
El treball esta en la fase inicial, tot just ens hem plantejat
I'índex deis continguts que, a manera de full d'intencions,
aniran dibuixant els objectius que, de forma col. lectiva,
sigui capac;:de fer fluir amb les aportacions fotografiques.
Vull agrair les persones que m'han obert les portes de
casa seva, valgui l'expressió literal, que sense conéixer-
me m'han confiat els retrats de la família.
En diferents moments m'ha costat més la "burocracia" a
qué m'obliga ¡'editorial, la protecció de cada fotografia de
forma individualitzada, resguard deis documents lIiurats,
dades mínimes imprescindibles per al posterior agra'iment
que ha de quedar reflectit en les pagines impreses ... una
série de detalls que contrasten amb I'actitud generosa deis
que segueixen creient que es pot confiar en les persones.

No vull personalitzar, encara en ningú, ja ho faré al seu
moment. Tot i que quan escric aquestes ratlles són els
mesos d'estiu, quan un també necessita desconnectar una
mica, us puc assegurar que són ja moltes les persones
que s'han mostrat disposades a col. laborar.
Algunes de les fotografies que he vist i que molt
probablement es publicaran en el lIibre ens mostren un
Castelldefels molt diferent a l'actual, amb una configuració
que, segur, provocara records en uns i sorpresa per altres.

Es previst que es recullin al voltant de 3000 fotografies.
D'aquestes, elllibre, només per motius d'espai, en podra
publicar publicar un miler. Que passara amb la resta de
les fotos? Doncs que, en format digital i en fitxes
degudament complementades, passaran a ampliar I'arxiu
municipal. També estic esforc;:ant-me per tal de que la
lectura aporti dades noves, tot i que no sé si es la paraula
més adient, sobre temes que pensem són molt més recents.
Us deixaré amb el misteri i el suspens que, amb l'aparició
deis fascicles, es podra resoldre.
Hi un darrer element més per encoratjar-vos a fer que
aquest projecte pugui ser una realitat. La rivalitat ve'inal.
Gava o Viladecans sí que tenen el seu lIibre, nosaltres

Campament militar a Ca N' Eimeric, anys 40-50



ANTONIO HERVÁS: HISTORIA y ARTE

Javier Clemente
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"Venus",
interpretación de
Antonio Hervás
en torno a una diosa
de la fertilidad.

Casco de bronce hallado
en en el yacimiento

"Sorres VIII "

Cuadro de
Antonio Hervás:

"Etrusco"
firmado en 1995:

"Derelicte"

Yacimiento, "SorresX".
en el que se encuentra el
barco medieval que ha
inspirado a Hervás para

su serie de cuadros.

Casco etrusco, pieza arqueológica
excepcional hallada en el

Baix L1obregat, del siglo V a.C.

"Aigües del Delta"

"Sorres"

El mundo de la historia incide a menudo en el del arte. El
pasado se da la mano con el presente cuando un artista
actual se inspira en los restos del ayer para realizar su
obra. En esta ocasión, vamos a recoger el ejemplo último
que de ello da Antonio Hervás Amezcua. Nuestro pintor,
nacido en Jaén (1951), reside en Gava desde 1966. En
sus lienzos ha reflejado, desde hace años, la influencia
de los latidos del pasado con que ha palpitado nuestra
vecina ciudad. Conocíamos las obras de los noventa:
"Venus", "Etrusco" o "Bruguers". En ellas se mostraba, en
el primer caso, la famosísima madona prehistórica
aparecida, truncada, en las minas de variscita. Como
devuelta por el mar nos aparecía en uno de los intensos
azules de Hervás. En "Etrusco" eran personajes pretéritos,
insinuados en unas apenas sombras, quienes volvían a
lucir dos cascos que fueron hallados, en 1965, entre los
restos de un barco hundido en época romana.

El yacimiento de "Sorres VIII", hoy bajo la actual planta
de reciclaje de basuras de Gavá-Viladecans, cobraba vida
cuando lucían en un cuadro los cascos de bronce datados,
uno, en el siglo V antes de Cristo y, el otro, entre el IV i
111 antes de Cristo. La respuesta a si éstos estaban en uso
por los tripulantes de la nave perdida, o bien eran objeto
de comercio, quizá incluso valorados como antigüedad
por entonces, no nos la da Hervás. De la tercera obra
citada nada más diremos que una ermita de traza románica,
muy querida por la gente de Castelldefels, es la que cede
su portada para que discurran las nieblas que circundan
la montaña con nubes movidas por los pinceles de Antonio
Hervás. Con ellos ha seguido creando nuevas
ensoñaciones su dueño. Y nos llegó el turno ...

Todo se ha hecho a partir de los restos que han perdurado,
en Castelldefels esta vez, pero que se han convertido en
un motivo de reflexión universal en torno a la pérdida.

Pasado el tiempo, fue un yacimiento de Castelldefels el
que le motivó. Y aunque fueran exhibidas sus tablas
primero en el Museo Marítimo de las Atarazanas de
Barcelona, fue luego entre los meses de octubre de 2009
y marzo de 2010, que las pudimos disfrutar de nuevo
públicamente.
En la Espluga de Francolí, en el Museu de la Vida Rural,
contemplamos la exposición que, allí, se presentó como
"Vestigis". Esos vestigios que dan nombre a la muestra
son los que en 1991 se hallaran en el momento de construir
el Canal Olímpico de Cataluña, en Castelldefels.
Se trata, sabemos, de unos restos extraordinariamente
bien conservados de un naufragio de época medieval. La
imaginación en torno a causas y consecuencias de lo
ocurrido en "Sorres X" llevan a Hervás a plasmar en
grandes superficies de 162 centímetros por 130 el producto
de su recreación fastástica de los hechos. Lo ha llevado
a cabo empleando la técnica antigua del temple al huevo.
Cuando se nos ha mostrado la navegación delllaúd frente
al desasosiego de su fracasado destino, el q'uiebro que
lleva a la barca a quedarse en sus "huesos", nos hemos
dado cuenta de que, efectivamente, con el arte también
puede recrearse la historia. Y con la licencia de esa
disciplina se llega a plasmar el sufrir del náufrago o el
quejido de la mujer que le esperaba.



PROGRAMA D'AcTIVITATS

OCTUBRE

• DIVENDRES 22, a les 19:30 h
Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
CONFERENCIA a carrec de Javier Clemente Hernández
"ART PALEOCRISTIÁ A CATALUNYA"
Els segles 111,IV i V corresponen al període de desenvolupament de I'art paleocristia.
Les seves manifestacions principals estan relacionades amb la fe cristiana i el seu ritual
funerari.
conegudes a Catalunya, tractant especialment el simbolisme de sis sarcofags presents
a Girona i la iconografia del mausoleu de Centcelles.

NOVEMBRE

• DIVENDRES 12, a les 19:30 h
Casal de Cultura (carrer Bisbe Urquinaona)
CONFERENCIA a carrec de Moises Stanckowich.
"ELS SEFARDITES"
En la seva qualitat d'estudiós del tema del poble sefardita, ens jI.lustrara sobre la historia
del sefardites y la diaspora, en el context de la seva expulsió d'Espanya.

DESEMBRE

• DIVENDRES 17, a les 19,00 h.
TROBADA NADALENCA DE SOCIS DEL GREHIC. Aperitiu de confraternització per tal de mantenir una millor
coneixenga entre els socis i desitjar-nos un Bon Nadal i un Felig 2011.
Al local de la Agrupació de Cultura Popular (Avinguda L1uísCompanys, nº 6.)

MAC BARCELONA

Cicle de Conferencies Cicerone

"LA MANDíBULA NEANDERTAL DE SITGES.
NOVA DATACIÓ"
Dijous 21 d'octubre a les 19 h
A carrec de Montserrat Sanz i Joan Daura, del SERP
de la Universitat de Barcelona, directors del Grup d'lnvestigació del
Quaternari i del Projecte d'lnvestigació Humana, carnívors i medi
natural durant el pleistoce al massís del Garraf.

¿Quién sabe algo sobre nuestros mataderos en Castelldefels?
Por favor comunicarse con Bárbara. Tel: 93 665 16 64

Amb la col.laboració de:

G REh,e GRUP DE RECERQUES HISTORIQUES DE CASTELLDEFELS "EL TORREÓ" R Ajuntament
Av.L1uis Companys, 6 - 08860 Castelidefels. Tel: 936642050. grehic@hotmail.com - www.grehic.com lo!:I de Castelldefels

mailto:grehic@hotmail.com
http://www.grehic.com
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