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Com diríem  de manera col·loquial, els amics del Grehic estem “molt a sobre 
del pontet”. No estem sols, com veureu, però ens tenen especialment molt 
pendents. De sempre l’hem donat importància a aquesta petita construcció del 
nostre passat. 

El pontet ha aparegut sempre que hem demanat una revisió del catàleg 
monumental de la ciutat; ha aparegut com a il·lustració de les cobertes d’alguna 
de les publicacions dels nostres associats, hem ressenyat les notícies que ha 
originat. I no hem estat sols. Quan va haver d’enretirar-se,  va sorgir com a 
exemple del que calia recuperar en una reunió del patrimoni de la comarca. 

La companyia dels polítics la vam sentir quan, just abans de la campanya de 
les darreres municipals,  tots van coincidir que seria una de les actuacions 
considerades prioritàries cas de ser escollits com a representants del poble. 
Cap d’aquells membres de les candidatures es va desdir quan vam fer pública 
aquesta postura que manifestaren en una taula rodona celebrada al Casal de 
Cultura (18 març 2011). 

Ara fem memòria. Fem memòria davant el senyor alcalde, que ens 
rep com a representants de l’entitat davant la qual va assolir que, 
del pontet, no calia fer patiment perquè el tornarien al seu lloc. 
I,davant d’ell, també recordem que no calen tants esforços per 
pensar com fer-ho, perquè ja en teníem un avantprojecte redactat 
durant l’anterior legislatura; i, per si fos poc, també un projecte que 
havia aconseguit abaratir la despesa  respecte de les primeres 
consideracions de la feina a fer.   

En fi , si de l’Ajuntament esperem un balanç econòmic amb 
superàvit, és evident que també esperem l’acompliment dels 
compromisos. Raons de caire monetari no poden prevaldre 
perquè, simplement, a la Casa Gran del poble no hi falten els 
diners. 

A més, de l’alcaldia de Castelldefels esperem que es fomenti el 
treball amb el que aportem entre tots els contribuents. 

N’ha d’haver fons per pagar els operaris que s’hagin d’implicar 
per tal d’aixecar novament un pont que és patrimoni de tots i 
indicatiu, a més, de què a Castelldefels ens hem sabut sortir de 
situacions complicades. Tornar el pont a lloc, evidentment, no 

pot ser  tan difícil amb els mitjans amb què contem i les directrius 
que ja tenim traçades. Així ho defensem i així li hem d’explicar   al senyor 
Reyes.
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En el número anterior del nostre butlletí vam 
explicar la raó de ser i l’origen dels nous gegants 
de Castelldefels: els pirates. No sempre la història 
s’explica, però, per les fites aconseguides. 
En aquest article us fem cinc cèntims d’una 
temptativa no reeixida relacionada, com l’anterior, 
amb l’àmbit de la cultura popular. 

Els fets es remunten al juliol de l’any 2006 i es 
tractava de fer una valoració sobre la conveniència 
d’incorporar un nou drac al bestiari festiu de 
Castelldefels. 

El nostre Gar-i-Got, ja ho sabem, és molt versàtil. 
Tot seguit ho mostrem.

A “L’Olla del Rei”  -comte històric de Pep Solé i Ma. 
Josep Udina- se li situa en el segle XV. El rei Joan 
II caça als terrenys d’aiguamolls de la contrada i 
cau en un estany, des d’on veu un gran foc. És el 
foc que des d’una torre de guaita fa el drac Gar-
i-Got, ja llavors establert a la zona, per foragitar 
els pirates. Una nena espavilada troba el rei, els 
veïns el treuen de l’olla i el traslladen al Castell, 
on es recupera amb les bones arts del mateix 
drac i d’alguns vilatans. El nostre drac, d’altra 
banda, té un important protagonisme també en 
el desembarcament pirata per tal de defensar 
els vilatans del poble. Aquest fet es recorda, 
teatralitzat, a la platja al voltant de la data en què 
hom honora Nostra Senyora del Carme.

Des de l’any 1994, però, una altra obra teatral 
desenvolupada a l’aire lliure té la empremta del 
nostre monstre benefactor. Fins i tot, li cedeix el 
nom per a dotar-la de títol: “La llegenda del Gar-
i-Got”. La publicació de l’Agrupació de Cultura 
Popular en parlava d’ella com un espectacle 
audiovisual al carrer (Revista Gar-i-Got núm 
6, juny-juliol 1994, p.11) i, en una altra ocasió, 
precisava:

“Aquest espectacle musical, amb elements 
teatrals, dansa i pirotècnia, neix de les inquietuds 
dels més joves de l’Agrupació, i en especial dels 
grups de Bombos i Diables, que, a partir de la 
compilació de diverses tradicions i llegendes 
populars, posa en escena l’eterna lluita del be 
contra el mal, per terminar contant l’aparició 

del Gar-i-Got, el drac de Castelldefels” (Revista 
Gar-i-Got núm 7, agost-setembre 1994, p.13).                 
Dels preparatius per a l’estrena es deia que s’havia 
estat mesos creant màscares i que, igualment, 
s’havien construït carruatges, dragons, coves i 
el poblat que les forces del mal destruiran i que 
serà reconquistat pels cavallers brillants.

Des del primer any, com es veu, ja es parlava 
de més d’un drac en la representació. Igualment 
podem intuir la complexitat de l’argument. 

En l’onzena edició de la representació, feta llavors 
sota la direcció de Mari Carmen González, es va 
obsequiar els assistents amb un programa de mà 
que podem aprofitar per a una millor comprensió 
de la trama. 

COL.LABORACIÓ

UN NOU DRAC PER A CASTELLDEFELS
Javier Clemente

Representació de la Llegenda del Gar-i-Got l’any 1994, el de 
l’estrena, a la plaça de l’Església.
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El propi Gar-i-Got parla dels seus companys: 
altres dracs que alegren les festes dels pobles. 
Tanmateix, però, fa esment d’un avantpassat seu 
que va ser decapitat per dolent. El drac més vell 
del fons de les cavernes li aconsella que vagi a 
substituir-lo al castell dels barons d’Eramprunyà. 

Bé, aquell drac pertanyent a les “forces del mal” 
farà acte de presència en les representacions 
amb una aparença poc elaborada; de fet, s’hauria 
de dir que ho fa com una gran titella, moguda 
per quatre homes, de la que només podríem 
destacar el cap com a element formal d’entitat 
monstruosa. Per què no aspirar a més?

Doncs alguns, amb aquesta inquietud de millora 
constant per al que fa l’Agrupació de Cultura 
Popular  així van pensar, esperonats, defensant 
que ens podríem haver portat el famós avantpassat 
del Gar-i-Got, el dolent, de la comarca veïna del 
Garraf.  Va tenir lloc l’intent en l’institut Dolors 

Mallafré, a Vilanova i la Geltrú, després d’haver 
tingut una informació acurada sobre l’existència 
del drac del que avui fem memòria en aquest 
article. 

El constructor del monstre era un alumne del 
centre educatiu, en Ramon Cenzano, que l’havia 
presentat com a treball de recerca per concloure 
els seus estudis de batxillerat artístic (Revista 
Xerrame-k núm 1, abril 2006 pp.12-14). Havia 
aplicat el sistema de treball après a l’empresa 
Quagga i, tenint com a referència el drac de Sitges, 
es va sortir prou bé en el procés de modelatge, 
emmotllament i, finalment, aconseguint la factura 
final d’un acabat en resina que compactava la 
fibra de vidre emprada. La pintura ignífuga van 
conferir al drac el seu aspecte impactant amb el 
que el van conèixer en la visita realitzada.   

Encara avui podem pensar que va ser una llàstima 
no haver pogut  fer front a la quantitat demanada 

per a la compra i que hagués 
“sentenciat” al drac vilanoví 
d’en Ramon Cenzano a “morir” 
cada any a la Llegenda del 
Gar-i-Got. 

La xifra, podeu creure-ho 
no era pas elevada... Potser 
estem a temps de reprendre 
la negociació ja que el drac, 
encara, viu a l’institut Dolors 
Mallafré sense haver tastat el 
gust de les espurnes. 

El drac creat per Ramon Cenzano, 
candidat a ser l’avantpassat malèfic 
del nostre Gar-i-Got.
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Durant molt de temps la unitat que a casa 
nostra es feia servir per a mesurar la terra era la 
mujada. Una mujada ve a ser, més o menys, mitja 
hectàrea. La raó d’aquesta unitat, però, venia 
justificada per ser considerada la quantitat de 
terreny que un parell de bous podien llaurar en 
una jornada de feina. Ja podem suposar que els 
bous eren quelcom de molt apreciat i necessari 
per a l’agricultura quan fins i tot determinen la 
mida de les parcel·les. 

A Castelldefels, en plena Guerra del Francès, en 
farien falta per a treballar la terra. A casa de la 
Glòria Ventura s’hi conserva un document prou 
interessant del que us volem a donar notícia. 

Es tracta d’una mena de salvoconducte que 
permeté Anton Raventós i Josep Martí d’anar a 
comprar, a Sant Esteve Sesrovires, dos bous. 

El curiós del cas és que el certificat manifestava 
que estaven exempts de cap malaltia, cosa que 
indica que a la contrada hi hauria força afectats. 
Quan Castelldefels era el “poble de les febres” 
es produeix aquest document, signat a Gavà i 
que diu:

”Certificado para Anton Raventos y Joseph Martí  
pasan a Sant Esteve amb cavalcadura a fi de 
comprar un parell de bous per ferlos traballar 
per cultivar les terres de sa casa y perque no 
sien impedits en son viatge estan libres de tota 
epidemia y disfrutan de una perfecta salut, fas lo 
present en Gavà als 16 de 9bre. de 1810.

Per disposició del Magnifich Ajuntament

Pere Martin Lloberas, secretari.”  

Per a la tornada, també portaran un escrit que 
s’ha conservat:

”El citado Anton Raventos y Joseph Martí partexen 
de esta de St. Esteve Sasroviras ab un parell de 
bous los quals han comprat en casa Julià del dit 
terme vuy dia 16 de 9bre. de 1810”.

El document creiem que és prou interessant. Si 
teniu joies per a la història local com aquesta no 
dubteu de posar-vos en contacte amb el Grup 
de Recerques Històriques de Castelldefels, cada 
dijous atenen de 5’30 a 8 del vespre al primer pis 
de l’ACPC.

De vegades passa que algú ha pres consciència 
de la importància de la documentació trobada en 
el seu entorn proper. 

Fa poc, per exemple, va ser lliurada al GREHIC un 
conjunt de documents relacionats amb la realitat 
ferroviària de la que Castelldefels participa. 
La donació la va fer el senyor Juan López i 
representa l’entrada en el fons de la nostra entitat 
de documentació dels anys 1945 i 1957.

NOTÍCIES DEL GREHIC

ANEM A BUSCAR DOS BOUS. 1810. 
La nostra història de Castelldefels i rodalies pot estar a casa teva.

Viatgers
en un tren 
de vapor
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El 16 de febrer de 2013 va tenir lloc la presenta-
ció pública i primera sortida de la darrera edició 
dels “tastets de territori” per a docents. El Centre 
de Recursos Educatius de la comarca veïna del 
Garraf, per sisena vegada, organitza aquestes 
jornades de formació amb l’objectiu que el pro-
fessorat dels centres de la rodalia conegui l’espai 
que acull les seves escoles i instituts. 

La novetat d’aquesta edició rau en el fet que, 
per primera vegada, es farà una incursió en el 
paisatge del Baix Llobregat. Els inscrits per 

aquesta activitat van ser 220 tot i que, per raons 
d’operativitat, es va reduir el nombre d’acceptats 
per a fer el curs de formació. 

La sessió inicial d’enguany va començar a 
l’auditori de Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, d’on 
destaquem la presentació teòrica del GPS a nive-
ll d’usuaris i la seva aplicació amb l’ús del Wiki-
loc, la qual cosa permet la creació d’itineraris i 
difusió dels mateixos; en Xavier Planas va ser 
l’encarregat de mostrar aquesta aplicació infor-
màtica. 

Pel que fa a la sortida de camp que ens interes-
sa més a casa nostra  hem de dir que permetrà, 
des de Castelldefels, trepitjar el Garraf vermell, 
tot visitant el Castell d’Eramprunyà i l’ermita de 
Bruguers. 

L’itinerari va ser preparat per la Rosa Maria Ar-
melles i el Javier Clemente, del Grehic, juntament 
amb els formadors del grup: el ja citat Xavier Pla-
nas, i altres professors com l’Andreu Bosch i el 
Josep Ramon Fuentes. 

Tots ells portaran un més que nombrós grup a 
veure el nostre territori el dia 20 d’abril de 2013. 
No us espanteu si veieu aquell dia una “inva-
sió” de docents que començarà  a la plaça de 
l’Estació del Ferrocarril de Castelldefels. 

NOTÍCIES DEL GREHIC

TASTETS DE TERRITORI

Jornada de presentació dels “Tastets de Territori”, a Vilanova. 

El formador Andreu Bosch, en 
la primera excursió de les 
jornades, explica un dels 

punts d’interès del recorregut 
a un nodrit grup de docents. 
Es troben a can Pasqualí, a 
la zona localitzada entre els 

nuclis de Vilanova i Sitges 
coneguda com a els Colls i 

Miralpeix.
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Repassant els fons de la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, amb seu a Barcelona, el nostre Grup de 
Recerques va detectar que no totes les publicacions 
generades per la nostra entitat estaven a disposició 
dels lectors. 

Aquelles obres que faltaven van ser lliurades per tal 
de corregir aquesta situació. D’altra banda, també 
vam detectar que hi ha havia, exclòs de préstec, 
una curiositat bibliogràfica que fins aleshores ens 
havia passat per alt. Vam demanar que, des del 
magatzem situat a l’Hospitalet, ens facilitessin la 
consulta d’un “àlbum de fotografies de Castelldefels 
de l’any 1898”. 

Quan ens el van subministrar vam veure que es 
tractava d’un volum voluminós, imprès, preparat per 
a mostrar imatges fotogràfiques de les possessions 
que el senyor Manuel Girona havia adquirit a la 
baronia d’Eramprunyà així com de l’aspecte del 

castell de la nostra 
ciutat després 
d’haver conclòs 
les tasques de 
r e m o d e l a c i ó 
global. 

El recull d’imatges està complet i, convenientment, 
s’indica el fotògraf: Gormen. 

També apareix reiteradament  i el nom de Ramon 
Soriano; se’l cita com a responsable de l’actuació 
arquitectònica duta a terme al castell i, si atenem 
al que diu el peu de foto corresponent, de la 
restauració de la torre Barona o de la Guarda. 

Moltes de les instantànies ens eren conegudes, 
el veure-les en un recull que les aplega sobre un 
àlbum luxós fet a posta en una impremta ens parla 
de la voluntat de lluïment que acompanyava el 
senyor Manuel Girona en actuar a Castelldefels. 

No deixa de ser una curiositat més que ens apropa 
a la personalitat de qui necessità fer del castell una 
residència que l’ennoblís de cara a la galeria. 

El mateix àlbum, i el que pretenen destacar les 
fotos, deixen poc espai per dubtar al respecte. 

Per si fos poc, a la portada el que llegim diu, ras i 
curt: “Castelldefels. Propiedad del Exmo. Señor Don 
Manuel Girona, Senador del Reino. Año 1898”.

EL GREHIC I LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

NOTÍCIES DEL GREHIC



7

Memòria en blanc i negre serà probablement el títol 
del nou llibre que arreplegarà anècdotes, curiositats i 
petites històries d’un Castelldefels anterior a la ciutat 
que és ara. Com que el llibre encara està en procés 
d’elaboració hem de confiar que, amb els dies que 
resten, pugui estar a punt per la diada del llibre. Ens 
consta que s’hi està treballant intensament i que són 
moltes les persones que han aportat el seu gra de 
sorra. Fruit dels anys de la relació directa amb molts 
dels seus ciutadans, i després de més de 25 anys 
dedicat a la informació local, el periodista Jordi Notó 
està preparant un nou llibre. 

En aquest treball s’hi refonen entrevistes professionals 
i personals. Reflectirà, sense un rigor historicista però 
amb la voluntat d’investigar la veracitat  fins on sigui 
possible, un conjunt d’anècdotes i històries que li 
han explicat. És un recull del que ha sentit, llegit o 
ha viscut de forma directa durant els anys en què 
ha estat en contacte amb l’actualitat. El llibre servirà 
als nostàlgics com un recordatori; altres més crítics 
descobriran diferències amb el que són els seus 
records personals. Possiblement la majoria dels 
lectors, però, descobriran alguns aspectes de la vida 
quotidiana i de detalls desconeguts. 

En el llibre es podrà trobar la confirmació o 
l’aclariment respecte a anècdotes o vivències. Tot 
i que no pretén aportar afirmacions categòriques, 
segur que el llibre serà generador de discrepàncies 

fruit de records diferents. També pot ser que sigui 
un estímul per recordar altres històries i generi la 
necessitat d’aclariments que, de ben segur, a tots 
ens agradarà escoltar o llegir. Aquest llibre té, doncs 
una característica: la seva vivesa, i la necessitat de 
continuïtat. El llibre té garantida la seva publicació 
digital per part de l’Ajuntament. Des de la Regidoria 
de Cultura s’ha promogut la proposta. 

El Grehic té el projecte d’assumir els costos per a fer 
l’edició impresa en paper. Donat el cas, ens agradaria, 
que l’autor o algú altre tingui la paciència de recopilar 
aquestes noves aportacions per tal de gaudir, més 
endavant, d’un nou treball.

MEMÒRIA EN BLANC I NEGRE 

NOU LLIBRE BASSAT EN LA NOSTRA HISTÒRIA COL·LECTIVA

Maite Oliva és la creadora d’una nova manera 
d’ubicar al territori l’art ubicat a l’espai públic de 
tot el món: WikiArtMap, WAM. Amb aquesta eina, 
radicada a http://es.wikiartmap.com, els participants 
comparteixen i posen a l’abast de tothom informació 
a la xarxa sobre els atractius de caire artístic que hi 
hagi a qualsevol punt del globus.

Des de Castelldefels, engrescats per aquesta nova 
manera de posar la nostra ciutat en el mapa mundial de 
l’art, hem començat a “penjar” continguts. Hem iniciat 
la feina amb les escultures tot aprofitant la informació 
del llibre “Escultura monumental a Castelldefels”, però 
sense deixar d’incorporar també nous continguts. El 
dinamisme que ofereix l’espai virtual i la permanent 
millora a la que ens convida ens farà estar amatents. 

Si voleu col·laborar en aquest projecte d’abast 
universal, des del Grehic us animem a fer-ho i, si ho 
necessiteu, a fer-vos l’assessorament.

POSEM CASTELLDEFELS AL MAPA MUNDIAL... DE L’ART
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GRUP DE RECERQUES HISTÒRIQUES DE CASTELLDEFELS “EL TORREÓ”

Av. Lluis Companys, 6 - 08860 Castelldefels - Tel: 93 664 20 50 - grehic@hotmail.com - www.grehic.com

ACOSTA’T AL GREHIC

Amb la col.laboració de:

Per als dos dijous posteriors 
a la diada dels enamorats, 
celebrada per Sant Jordi 
a Catalunya, el Grup de 
Recerques Històriques de 
Castelldefels ha programat 
dues conferències sobre 
una “parelleta” de moda. 
Al marge de la broma que 
es pugui fer, el cert és que 
la iniciativa vol dedicar 
dues conferències a les 

representacions antropomorfes prehistòriques 
descobertes a prop de Castelldefels: a Begues i 
a Gavà. 
Es tracta, doncs, de recordar la importància de la 
Venus de Gavà i de presentar la recent troballa 
de l’Encantat de Begues, l’estatueta humana 

més antiga, a hores d’ara, de la prehistòria de 
Catalunya, de 6.500 anys d’antiguitat. 

Dijous 25 d’abril, a les 19 hores, a la Biblioteca 
Central de Castelldefels intervindrà el senyor Josep 
Bosch Argilagos per a presentar-nos “La Venus de 
Gavà”, trobada  el març de 1994. El conferenciant 
és conservador del museu de Gavà.

Dijous  2 de maig, a les 19 hores, parlarà el 
senyor Manuel Edo Benaiges sobre “L’Encantat 
de Begues”. El ponent és codirector de les 
excavacions a Can Sadurní, el jaciment d’on s’ha 
obtingut la peça ceràmica que serà objecte de la 
xerrada.

El Grehic convida novament a gaudir de la cultura 
de manera lliure i gratuïta.

El Grehic, conjuntament  amb la Biblioteca Central 
de Castelldefels, us ofereixen  una altra vegada un 
cicle de cinema-fòrum  a l‘Espai Fernández Jurado, 
amb les següents pel·lícules:

Dimecres, 24 d’abril: a les 18,30 h: 
“YO SERVÍ AL REY DE INGLATERRA” 
Producció d’Eslovàquia, divertida i històrica.

Dimecres , 22 de maig: a les 18,30 h:
”FLOR DE CACTUS” 
Comèdia, amb Ingrid Bergman i Walter  Mathau.

Dimecres , 19 de juny: a les 18,30 h:
“EL SALARIO DEL MIEDO” 
Dirigida per Clouzot, amb Ives Montand.

L’entrada és lliure- No cal inscripció.

UNA VENUS I UN ENCANTAT
Figures prehistòriques en l’entorn de Castelldefels

Dijous 20 de juny farem la projecció de la pel·lícula 
que en el seu dia realitzà el senyor Joan Onna 
sobre el Club Marítim de Castelldefels. Aquesta 
cinta es va recuperar gràcies a la campanya de 
rescat de la memòria filmada de Castelldefels 
amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya. 

Complementarem el visionat amb altres mostres 
del Castelldefels enregistrat en super8. 
Us convidem novament a la sala Ramon Fernández 
Jurado, a les 19 de la tarda. Recordarem un 
“Castelldefels a la vora del mar”.

UNA FILMACIÓ AMB SABOR DE MAR

DE NOU CINEFORUM !

Sortida organitzada pel Grehic diumenge 19 de 
maig de 2013.
Visita guiada a la Casa Museu Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar, i als punts d’interès 
de la població.
Dinar a “El Santuari”, obra on intervingué Puig i 
Cadafalch. Preu 21 euros.

El transport és gratuït gràcies al suport a la tasca 
cultural.d’AVVIC 
Punt de trobada: parada d’autobusos de darrere 
l’església de Santa Maria de Castelldefels, a les 9 
del matí.
Cal inscripció prèvia a la Llibreria Canillo o a 
l’estand del Grehic la diada de Sant Jordi.

SORTIDA A CANET


