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Podem dir que jo sóc un “Margarito”
d’una certa solera... i és que el meu
pas pel jaciment de Santa Margarida ja
queda una mica l luny! Corria l ’any
1 990, ara fa poc més de vint-i-sis anys,
i cursava el segon any de la l l icen-
ciatura de Geografia i Història.

Vaig tenir la sort de tenir la Xari
Navarro com a docent de l’assigna-
tura d’Arqueologia i el la, entre Harris
Matrix i Harris Matrix, ens va parlar
d’aquest jaciment; encara recordo
com si fos ahir el diagrama estrati-
gràfic que ens va mostrar dels

paraments de l’església! He de
reconèixer que, abans d’això, mai no
se m’havia acudit que la ciutat de
Martorell pogués comptar amb un
jaciment de tanta antiguitat i impo-
nència. De fet, encara avui, sempre
que sento a parlar de visigots a
Catalunya, al meu cap s’apareix la
singular capçalera en forma de
ferradura de Santa Margarida.

Fou en aquest jaciment on es va
desfermar la meva passió per l’arque-
ologia i per les restes monumentals
de les civil itzacions del passat. Però, a
més, conservo uns records que mai
no oblidaré d’aquell pas meu pel
jaciment: unes amistats que encara

duren, unes tècniques de treball que
he procurat no oblidar i, molt espe-
cialment, unes jornades de treball ,
cada dia més tenebroses, dins una sitja
d’insondable fondària que fou batejada
amb el meu cognom. Ja no necessito
que em dediquin cap carrer per ser
recordat!

Carles Buenacasa Pérez*

*Doctor, professor i Cap d'Estudis del Grau
d'Història de la Facultat de Geografia i Història
de la UB. Membre del Grup de Recerques en
Antiguitat Tardana (GRAT).

L'any 2007 el CEM va posar en marxa
una política de publicacions amb la
final itat de corregir el dèficit que
presentava Martorell quant a la bibl io-
grafia disponible sobre la seva història i
patrimoni i que havia de permetre
difondre els resultats de la recerca que
s'anava duent a terme.

Entre 2007 i 201 5 s'han presentat un
total de sis publicacions, distribuïdes en
tres col·leccions diferents:
Monografies:
BAUCELLS, Josep (2007):
El priorat de Sant Genís de Rocafort
(Martorell)
4R -Quaderns d'estudis locals:
MAURI, Alfred (2008):
Martorell, 975 anys
FALGUERA, Sergi (201 2):
L'activitat minera a Castellví de Rosanes i
Martorell
MAURI, Alfred (201 4):
El Castellvell de Rosanes
Conèixer:
MAURI, Alfred (201 4):
Santa Margarida. Jaciment arqueològic
MAURI, Alfred (201 5):
Sant Genís de Rocafort

Totes aquestes publicacions es poden

adquirir directament a la seu del CEM,
a l 'antiga Farmàcia Bujons , i també a
través de la l l ibreria virtual del CEM, a
la qual es pot accedir des de la pàgina
web de l'entitat: www.infocem.net

Des de la l l ibreria virtual també es
poden descarregar gratuïtament publi-
cacions del CEM anteriors a l 'any 2000.

Tractament de fons d'arxiu
El CEM ha signat un conveni de
col·laboració amb la Universitat Autò-
noma de Barcelona mitjançant el qual
un estudiant farà pràctiques d'arxivís-
tica que dedicarà a la descripció i
digital ització de la documentació rela-
cionada amb l'activitat minera a Marto-
rell i Castel lví de Rosanes. Aquesta do-
cumentació correspon a un dels fons
que formen part del l legat de la família
Bujons–Vivó.

Arqueologia experimental
Novament s'ha programat a Santa Mar-
garida l 'exercici de cocció experimental
de ceràmica. L'activitat forma part de
les pràctiques dels alumnes de l'assig-
natura Metodologia arqueològica I I I del

Grau d'Arqueologia de la Universitat de
Barcelona i està dirigida pels Drs. F.

Javier López Cachero i Verònica Martí-
nez Ferreras.

Pràctiques d'arqueologia a Santa
Margarida
Durant el mes d'abril dos grups
d'estudiants del Grau d'Arqueologia de
la UAB realitzaran pràctiques de dibuix
de camp i topografia al jaciment de
Santa Margarida, supervisades per
membres de l'equip de recerca del
CEM.

A finals del mes de juny i durant deu
dies, un altre grup, en aquest cas del
Grau d'Arqueologia de la de la
Universitat de Barcelona, farà les
pràctiques de camp al jaciment de
Santa Margarida, també supervisades
per l 'equip de recerca del CEM. El grup
es responsabil itzarà de tot el procés en
un sector específic del jaciment, des de
la realització de l'excavació fins a
l 'elaboració de la memòria de la
intervenció.

De l'1 1 al 31 de jul iol el CEM durà a
terme una nova campanya d'excava-
cions a Santa Margarida, amb un equip
de 25 participants. Aquest projecte,
compta amb el suport econòmic de la
Generalitat de Catalunya, l 'ajuntament
de Martorell i l 'aportació del CEM per
al període 201 4-201 7. Enguany es pre-
veu la continuació de l'excavació de la
zona d'hàbitat i necròpolis als costats
oest i nord a l 'exterior de l'església, a
més d'altres accions puntuals.

El dimecres 27 de jul iol , a les 1 9 hores,
es farà la jornada de portes obertes,
amb una visita comentada, una activitat
sobre l'armament medieval i la presen-
tació del butl letíApunts 2 .
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