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Fer memòria de Castelldefels és una tasca compartida i fer-ne difusió, també. 
En l’anterior butlletí ens fèiem ressò de com des de l’art mural o pessebrístic, 
respectivament amb Penao i Josep Maria Casellas, es feia divulgació de la 
importància del patrimoni local. En aquesta ocasió ens acostarem a una altra 
realització artística que els hi podria fer costat.

Una eina fonamental del nostre temps per a fer que arribi arreu una ciutat 
com la nostra és internet. Potser alguns dels lectors, amb ganes de més 
Castelldefels del que pot oferir el GREHIC, ja s’han endinsat en “la xarxa” i 
n’han fet la troballa que avui nosaltres recollim. 

De fet, ara fa cinc anys que es van crear les entrades que rescatem del blog: 
http://dibujos-croquis-apuntes.blogspot.com.es/search/label/Castelldefels.

Es tracta d’uns bonics esbossos de Daniel Castro Alonso fets, com ell diu, “a 
peu de carrer”. 

El març de 2013 recollia unes panoràmiques del nostre 
castell i de l’església que representa la part més antiga del 
conjunt conservat. 

Les dues visions, ens mostren l’arquitectura en el seu 
context actual, amb personatges que les poden contemplar 
des de la plaça Joan XXIII o que s’han acostat per a fer la 
visita al monument recuperat no fa pas tants anys. L’artista, 
a més, s’ha afanyat a donar informació històrica del que ha 
estat objecte dels seus pinzells. 

El seu testimoni més afi nat en el temps, però, és el que es 
va exhibir en una exposició temporal que el recinte recollí. 
D’aquesta manera és que ens fa rememorar una mostra de 
vestits d’època els patrons dels quals es devien a Antonia 
García. 

Els models inspirats en la moda del segle XII, amb vestits de 
dona de la cort, començava a oferir un recorregut històric 
notori que arribava fi ns un model, també dibuixat, de l’alta 
burgesia dels segles XIX i XX. 

Les recreacions i les aquarel·les que inspirà conformen una 
manera diferent de fer un bé al coneixement històric. 

Ara que el Grehic es veu necessitat d’efectius que reforcin 
les iniciatives del grup, anima veure que la tasca a la que 
es deu és compartida.

www.grehic.org
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El seu testimoni més afi nat en el temps, però, és el que es 
va exhibir en una exposició temporal que el recinte recollí. 
D’aquesta manera és que ens fa rememorar una mostra de 
vestits d’època els patrons dels quals es devien a Antonia 
García. 

Els models inspirats en la moda del segle XII, amb vestits de 
dona de la cort, començava a oferir un recorregut històric 
notori que arribava fi ns un model, també dibuixat, de l’alta 
burgesia dels segles XIX i XX. 

Les recreacions i les aquarel
manera diferent de fer un bé al coneixement històric. 

Ara que el Grehic es veu necessitat d’efectius que reforcin 
les iniciatives del grup, anima veure que la tasca a la que 
es deu és compartida.

 Vestits històrics
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Presentació llibre X Trobada

El passat 20 de febrer, al vespre, es van presentar al 
Museu de Gavà les actes de la X Trobada de Centres 
d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà, que va 
tenir lloc al castell de Castelldefels l’octubre de l’any 
anterior. L’obra recull la participació de 21 autors que 
van presentar un total de 16 contribucions. 

La Trobada tenia per tema central “Llegendes, 
contalles i tradicions”, i va servir per posar en comú i 
reflexionar sobre diferents aspectes de les tradicions 
i costums locals que singularitzen cada poble i el 
diferencien del veí. 

A la presentació hi van assistir els representants de les 
vuit entitats i institucions que han finançat l’edició del 
llibre en paper, que per primer cop inclou el color al 
cos de l’edició: Centre d’Estudis de Gavà, + de 1000 
històries de Sant Climent de Llobregat, Grup Tres 
Torres de Viladecans, Centre d’Estudis Beguetans, 
Associació d’Amics del Museu de Gavà, i GREHIC. 
Enguany, en ser una edició de menys pàgines que 
altres anys, s’ha pogut assumir la despesa extra. 

La presentació va comptar amb les intervencions 
d’en Ricard Cervera, de l’Associació d’Amics del 
Museu de Gavà; d’en Josep Campmany, del Centre 
d’Estudis de Gavà; i d’en Javier Clemente, del Grup 
de Recerques Històriques de Castelldefels, com a 
amfitrió de la presentació del passat octubre.

A més a més, durant la presentació, els assistents 
han pogut visualitzar un vídeo-resum amb la tasca 
realitzada durant aquests deu anys de trobada.

Durant la vetllada es va presentar també la XI Trobada, 
que tindrà lloc a Sant Climent de Llobregat el 20 
d’octubre d’enguany, sota el lema “Menjar i territori”. 
Com sempre, s’espera una amplia participació 
d’estudiosos i persones interessades en conèixer i 
descobrir l’entorn més proper.

El Grehic ja ha contactat amb diversos autors als 
quals ha demanat la col·laboració per a preparar 
les contribucions amb les que aquest 2018 estarà 
representada la localitat. La resposta ha estat 
magnífica per part de tots ells. 

Tot i així, resta oberta la possibilitat de sumar-s’hi 
amb estudis relatius al tema. Podeu fer-nos arribar 
les propostes que us hagin despertat l’apetit de 
col·laborar al nostre correu electrònic.

TRACTADES LES LLEGENDES... PASSAREM AL MENJAR

Valoració del GREHIC de la X Trobada

Presentació de la XI Trobada
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El 7 de febrer passat es va presentar a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado el llibre Arquitectura Contemporània.

És l’últim de la col·lecció Guia del patrimoni arquitectònic de Castelldefels i ha estat escrit per Carla López 
Arnau, i il·lustrat amb fotografies que majoritàriament són també d’ella.

A partir de les 19:00 hores va començar l’acte, amb una bona concurrència de persones interessades en l’obra. 

Als parlaments de la taula van seguir una entusiasta participació del públic assistent, amb nombroses intervencions. 
Alguns dels arquitectes presents a la sala van lloar l’obra de la jove autora. 

Se’n van obrir vies de diàleg sobre la importància de la preservació de les obres que el llibre destaca i, en general, 
del llegat constructiu rebut des del passat de la nostra ciutat. Aquesta és la intenció amb la que el Grehic ha llençat 
aquest nou títol a la circulació. 

No podem sinó agrair l’autora, tots, la desinteressada cessió dels seus escrit i imatges. D’aquesta manera, bona 
part del contingut del Premi Edurecerca 2017 està a l’abast de tothom. 

ARQUITECTURA CONTEMPORÀNIA, JA EN CIRCULACIÓ

Carla López amb Javier Clemente

Vista general sala

Carla amb els companys d’estudis 

Acte de presentació del llibre
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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

Amb la col.laboració de:

SANT JORDI 2018

Òpera en tres actes, estrenada el 1859 al Teatre Apollo de Roma.
El tema, basat en un fet històric, és l’assassinat del rei Gustau III de Suècia en 
un ball de disfresses celebrat a Estocolm el 1792. La rígida censura de l’època, 
primer a Nàpols i després a Roma, no va permetre portar a escena un regicidi 
i l’acció hagué de ser traslladada en el lloc i en el temps, i la personalitat dels 
protagonistes, canviada. 
El drama se  situà, finalment, a Boston, a la fi del segle XVII, encara sota domini 
britànic, i el protagonista fou convertit en governador de la colònia. La producció 
de l’Òpera de Viena, torna als protagonistes la seva identitat històrica. 
Aquesta versió del Teatre de l’Òpera de Viena, dirigida per Sir Georg Solti és de 
ben segur una de les millors que existeixen. 

No us ho perdeu! - Us esperem a la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado

SEGUIM AMB LA “S’ÒPERA”
a càrrec de Jaume Tous

Els dies 9 i 30 d’abril de 19:00 a 20:30 hores

UN BALLO IN MASCHERA 
de Giuseppe Verdi - Llibret d’Antonio Somma

ACOSTA’T AL GREHIC

El Grup de Recerques Històriques de Castelldefels 
estarà present en la diada de Sant Jordi, a la 
Plaça de l’Església de Castelldefels, amb el seva ja 
tradicional parada. 
Són molts d’anys de satisfaccions renovades 
en cada edició, d’intercanvi d’impressions 
amb la ciutadania, especialment amb els 
simpatitzants i socis i... com no... de venda de 
les nostres publicacions. 

Enguany, com a novetat, es podrà adquirir 
el darrer volum de la col·lecció de Guia del 
Patrimoni Arquitectònic de Castelldefels: 
Arquitectura Contemporània.
Dels llibres que tenim en estoc amb un bon 
nombre d’exemplars, es farà una especial 
oferta per a que tothom en pugui regalar i, així, 
difondre el coneixement de Castelldefels entre 
veïns i forans. 

De fet, d’alguns títols us en podreu dur a casa tres 
llibres al preu especial de 10 euros. 
Els esperem a la nostra parada!


