APUNTS

1 - ab ri l 2 0 1 6

B u tlle tí d e l Ce n tre d 'E s tu d i s M arto re lle n cs
i n focem . n et

E d i to ri al

L'abril de l'any 2000 el Centre d'Estudis Martorellencs (CEM) es va veure obligat a abandonar
la seva seu a l'antiga Farmàcia Bujons per culpa del mal estat de l'edifici.
Just setze anys després, finalment podem retornar a la nostra seu, amb la farmàcia i la rebotiga
reconstruïdes, amb uns espais d'ús polivalent que compartirem amb els Museus de Martorell, i
uns altres d'habilitats com a seu de l'entitat. Tot plegat ha estat possible finalment per una
actuació de l'Ajuntament de Martorell que ha vingut a corregir una situació d'abandonament
que va desencadenar la ruïna de l'edifici el 2003.
Amb aquest retorn hem volgut recuperar també el butlletí trimestral que durant alguns anys
vam publicar. Un butlletí en format imprès però també, i sobretot, en format digital. Un butlletí
que volem que ajudi a difondre l'activitat de recerca, conservació i difusió que portem a terme
des de 1 972 i per a la qual disposem ara d'un marc més idoni.
Hi trobareu una primera secció, “ Es pot fer”, des de la qual plantegem propostes que ens ajudin
a conservar i recuperar el patrimoni de Martorell, en un sentit ampli i no limitat a l'històric. La
segona secció, “ Pas a pas”, presenta resultats dels treballs de recerca que es desenvolupen des
del CEM o en col·laboració amb altres entitats i organismes i que, a poc a poc, ens permeten
aprofundir en el coneixement de la nostra història.
Segueixen dues seccions destinades a la descoberta i coneixement del patrimoni. “ A casa
nostra” ens mostrarà a cada número un element de patrimoni de Martorell. “ A tocar de casa”,
seguint el mateix format, es destina a un element de patrimoni proper o vinculat a Martorell o
al territori de l'antiga baronia de Castellvell de Rosanes.
“ A més a més” és un espai destinat a donar referència de les publicacions, activitats, etc., de
l'entitat. Tanca el butlletí una secció oberta a persones que van participar a les excavacions de
Santa Margarida de Martorell en algun moment de la seva formació, que ens permetrà copsar
en quina mesura aquest projecte de recerca ha tingut un paper rellevant en la formació de
futurs arqueòlegs i historiadors des de 1 981 .
Us convidem a visitar l'antiga Farmàcia Bujons , l'exposició que hem preparat sobre la seva
història i la de la família, i la nostra seu social. Puntualment us donarem compte de les
activitats que hem programat per aquest 201 6.

La masia de Santa Margarida i l'antiga Farmàcia Bujons són les seus des d'on el CEM desenvolupa la seva activitat
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Dediquem aquesta secció a reflexionar
sobre la gestió actual del patrimoni
cultural del nostre entorn més
immediat, assenyalant tant les virtuts,
que són moltes, i el seu potencial, com
les mancances, malauradament moltes,
que es poden identificar després de
l'anàlisi d'algun element patrimonial
concret.
Però no ens volem centrar en la
denúncia, sinó que sobretot pretenem
assenyalar les línies mestres d'actuació que al nostre parer s'han de
desenvolupar per
a la seva posada
en valor.
Abans d'entrar en
la seqüència d'actuacions que creiem
essencials per a això, i que possibiliten
que el patrimoni es converteixi en
alguna cosa més que elements que
únicament permetin evocar un passat
més o menys recent o remot, hem de
preguntar-nos com un element del
passat, i aquí estem fent referència a tot
tipus de vestigis, materials i/o
immaterials, escrits i/o construïts, etc.
passa a ser considerat patrimoni.
Recorrerem a un exemple pràctic. Si
demanéssim a diverses persones que
identifiquessin algun element patrimonial dins dels límits del nostre poble,
no trigaríem molt a constatar que la
majoria d'elles assenyalarien segurament el pont del Diable, i tot l'imaginari
que l'envolta, com l'element més conegut i destacat d'entre tots aquells existents a Martorell.
Per tant, aquest monument ja compleix
amb una de les condicions necessàries
perquè sigui considerat patrimoni:
existeix i s'identifica com a tal. Evidentment, si el pont del Diable es coneix i
s'identifica com a patrimoni és també
perquè aquest ha estat descobert per
la comunitat científica, i ha estat investigat, és a dir, el treball especialitzat dels
investigadors ha permès extreure el
coneixement històric present del monument.
Però el pont del Diable no solament es
coneix pels estudis dels quals ha estat
objecte, sinó sobretot, i molt abans que
aquest ni tan sols hagi estat considerat
objecte d'aquests estudis, per la seva
presència i ús constant, i per la seva
percepció canviant, des del mateix
moment de la seva construcció fins a
l'actualitat. No en va existeixen molts

ponts dins del pont actual, i per
descomptat, la percepció social, el que
aquest representava per a cada època,
ha experimentat notables canvis i
transformacions, igual que el propi pont
en si mateix.
En definitiva, ja sigui perquè el conjunt
de la societat atribueix a algun element
concret una sèrie de valors col·lectius,
comunitaris... és a dir, patrimonials, o
perquè la recerca científica els recupera i els posa en
valor, el fet és que
aquests elements
passen a ser considerats patrimoni
cultural.
Ara bé, la gestió
patrimonial finalitza
amb la mera identificació d'aquests
elements singulars com a patrimoni?
Evidentment, no. De fet, perquè una
documentació escrita, una construcció
o una llegenda, etc. puguin ser considerats estrictament com a patrimoni,
com a béns patrimonials, han de ser
objecte d'una gestió patrimonial que
permeti aconseguir els objectius que
fan precisament que aquests elements
siguin, i puguin seguir sent, patrimoni.
Aquest conjunt d'actuacions té tres
fases fonamentals: descobrir, gestionar i
explicar. En altres paraules: investigar,
protegir i difondre.
Així doncs, l'objectiu d'aquesta secció
serà la d'assenyalar quines necessitats
de recerca i conservació presenten els
elements patrimonials que periòdicament anirem tractant. Actuacions totes elles encaminades a assegurar el
propòsit final de tota gestió patrimonial, que és la difusió del coneixement adquirit.
Cal considerar, i això és un aspecte
essencial que pensem que pot marcar
la diferència entre l'èxit i el fracàs de
qualsevol política de gestió patrimonial,
que la transformació de les petjades del
passat en béns patrimonials col·lectius
no és un objectiu que es pugui situar al
final d'un procés, sinó que ha d'estar
present i protagonitzar totes i cadascuna de les tres fases, emprant precisament l'estudi i la conservació del
patrimoni no com una fi en si mateix,
sinó com una eina d'empoderament
comunitari i transformació social.

Descobrir, gestionar
i explicar el
patrimoni

Amb el suport de

Reconeixement - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un
ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a
la que regula l'obra original.
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PAS A PAS
Una descoberta a partir de l'estudi de les
ceràmiques medievals de la plaça de l'Església
El material ceràmic recuperat en
contextos arqueològics és una font
d’informació privilegiada per a
l’estudi del circuits comercials i de
relació entre diferents territoris.
L’observació microscòpica d’aquestes ceràmiques i la seva anàlisi
química aporten dades molt valuoses en aquest sentit, especialment
en el camp de les ceràmiques
comunes de cuina d’època medieval,
que anomenem tot sovint ceràmiques grises.
En els darrers anys les produccions
de ceràmica de Martorell han estat
estudiades per esbrinar-ne el lloc de
procedència, la tecnologia de producció emprada i l’existència o no
de relacions comercials amb terrisseries veïnes. En concret, foren analitzades una vintena de mostres majoritàriament procedents de la plaça
de l’Església i, en menor quantitat,
del jaciment de Santa Margarida.
El conjunt està format per
ceràmiques d’ús quotidià i formes
senzilles, entre les quals s’hi compten olles, cassoles, una tapadora i un
llibrell (fig. 1 ).
L’anàlisi petrogràfica a microscopi
d’aquests materials arqueològics va
revelar l’existència de dues pro-

Figura 1 . Atuells ceràmics analitzats

duccions diferenciades: la majoria
de ceràmiques havien estat produïdes a partir d’una pasta de fang
gruixuda, amb nombroses inclusions
de quars i feldspats i amb fragments
de fil·lita rica en sericita (fig. 2a). En
canvi, un conjunt molt minoritari
format només per tres individus era
d’una pasta diferent, procedent d’un
entorn clarament granític (fig. 2b).

Figura 2. Microfotografies de les dues
produccions identificades a Martorell

La troballa de ceràmica de Cabrera
a Martorell és una descoberta remarcable, perquè posa en relleu
com la vila de Martorell (fig. 3)

Figura 3. Mapa de distribució de la producció de les terrisseries de l’Anoia

Mentre que la geologia de Martorell
és rica en fil·lites amb sericita, no hi
existeixen floracions granítiques,
sinó que la més propera és la
denominada Plutó, de Capellades, a
la comarca de l’Anoia. En aquest
indret coneixem l’existència d’una
terrisseria medieval excepcional a
Cabrera d’Anoia, la producció de la
qual ha estat estudiada i coneixem
en profunditat.
Les anàlisis químiques, juntament
amb l’observació microscòpica, ens
permet atribuir les mostres granítiques de Martorell a aquesta terrisseria. El tret fonamental de la ceràmica de Cabrera és l’alta qualitat i
adequació tècnica dels seus productes, que feien aquesta ceràmica
especialment apreciada a la rodalia.

s'abastia d'una producció pròpia,
local i llobregatina, i únicament s'allunya del seu entorn més immediat
per buscar productes específics
d'alta qualitat. Potser podríem dir
que els martorellencs medievals en
sabien força, de comprar bo i barat.
Les excavacions arqueològiques a la
plaça de l'Església de Martorell, impulsades pel CEM, es van realitzar
l'estiu de 1 987. Aquesta intervenció
va permetre el descobriment de
diverses sitges i, en especial, una de
grans dimensions al centre de la
plaça, d'on procedeixen els materials ceràmics aquí estudiats. Les
tècniques de recerca actuals ens
permeten ara aprofundir en el coneixement del Martorell medieval i
del seu espai de mercat, documentat des de l'any 1 032.
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A C ASA N OSTRA: La farmàcia Bujons
El 1 842 Josep Bujons Palau obria el seu
establiment farmacèutic a la plaça de la Vila
de Martorell, iniciant així una història que
s'estendria durant 1 1 5 anys, fins el 1 957, quan
la família el va tancar de forma definitiva. Es
van conservar fins aleshores bona part dels
elements originals tant a la botiga com a la
rebotiga.
El fundador va ser succeït pel seu fill Josep
Anton Bujons Marquès (1 856–1 924), el qual
a més de la seva dedicació al negoci familiar
va ser un destacat activista polític, ja que va
ocupar el càrrec de regidor i el d'alcalde de
Martorell entre el gener de 1 890 i el
desembre de 1 893. També es va significar
amb altres càrrecs que ara no detallarem per
centrar-nos pròpiament en l'establiment
farmacèutic.
El valor principal rau en el fet que la farmàcia
Bujons va conservar quasi intacte tots els
elements i la fesomia habituals d'aquests
establiments anteriors a la transformació de
la farmacèutica moderna. A més d'una notable biblioteca i de l'arxiu familiar, s’hi conserva una nombrosa i detallada documentació
de tota l'activitat de la farmàcia: comptes,
receptaris, factures, correspondència, etc., la
qual cosa dóna lloc a un patrimoni únic.
El 1 989 Josep Anton Bujons i Maria Vivó van
encomanar tot aquest patrimoni al Centre
d'Estudis Martorellencs, amb la voluntat
última de crear una fundació amb el seu nom
que, finalment, no va ser possible constituir.
Va ser a partir d'aquell moment que se’n va
iniciar la recuperació, que va comptar amb el
suport de l'ajuntament de Martorell a través
de la intervenció de l'Escola Taller, que en va
fer la primera restauració.
La destrucció del mobiliari original es va
esdevenir el 2003 com a conseqüència de la
ruïna parcial de l'edifici. La farmàcia que ara
podem veure és una reconstrucció aproximada on es conserven i es mostren els
elements originals, com el taulell modernista,
pots, flascons, caixes d'herbes, instruments
farmacèutics tradicionals, etc.
Al darrere de la botiga hi havia la rebotiga, és
a dir, el taller on es preparaven les medecines
a partir de productes naturals, d’olis, extractes o tintures. Era una estança petita però
ben atapeïda d’armaris, prestatgeries, capses i
d’altres objectes. En aquest cas la restauració
ha estat només parcial, atès el mal estat de
conservació de molts dels objectes originals,
molts d’ells de vidre i compostos de peces
diferents. L'Ajuntament de Martorell, actual
propietari de les instal·lacions, ha dut a terme la restauració de tot el conjunt i dels
espais. La visita constitueix un viatge a la
història de la farmàcia i la medicina des de
mitjans del segle XIX i fins a mitjans del XX.

La imatge ens presenta una vista frontal de les tres parets de la botiga, esque
el 1 991 . Hi assenyalem alguns dels elements que s'hi podien veure i també
farmàcies tenien com a principal activitat la preparació de les medecines, s
preparar-les. Us mostrem alguns exemples del que hi podem trobar.

H ERBES, POTS I FLASCON S

Extracte

Calomelana o mercuri dolç

S'utilitzava com a diürètic, laxant i en pols de dentició, fins a mitjans del segle
XX, quan es va descobrir la seva toxicitat.

Bicarbonat de sodi

S'usa per combatre l'acidesa gàstrica quan no es disposa de medicaments
específics, com l'almagat. També com a blanquejador dental, ja que poleix la
superfície de l'esmalt, i com a agent desodorant, per eliminar olors de
sudoració forta a aixelles i peus.

És una pla
casos de
medicina m
nervioses.
utilitzada d
seguramen

Oli d'ametlles dolces

Es fa servir molt en aromaterapia, i en la cura dels cabells. Aquest oli
s'absorbeix fàcilment per la pell. Combat la picor i la inflamació i alleuja quasi
instantàniament el dolor muscular.

Teobromina

És un alcaloide el nom del qual prové del gènere de la planta que més el conté,
la Theobroma cacao, el cacau. És considerada un vasodilatador (un compost
amb capacitat per a eixamplar els vasos sanguinis), un diürètic (capaç de
facilitar la micció) i un estimulant cardíac.

Tot i que habitualment ocupa un
lloc central a les farmàcies, aquí
trobem l'armari anomenat
cordialer en un dels costats.
Tancats sota clau, conté els petits
recipients amb els productes més
cars, exòtics o tòxics. El nom
prové de cor, per les propietats
curatives atribuïdes als productes
que conté

Alfred Mauri / Miquel Vives
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La
Pha
[La far

Porta d'accés de
rebo

Les parets són ocupades per gran
quantitat de flascons amb productes
medicinal, molts amb les etiquetes
gravades a l'àcid. Cal remarcar també
presència d’una col·lecció de pots de
farmàcia de ceràmica, de diferents
models i estils

(Pl aça d e l a Vi l a, 41 )

erra, central i dreta, en el seu aspecte després de la restauració duta a terme per l'Escola Taller de l'Ajuntament de Martorell
les característiques i propietats d'alguns dels productes. Cal tenir en compte que fins a la industrialització farmacèutica, les
seguint les indicacions de les receptes dels metges. Per això no veiem aquí capses de medecines, sinó els ingredients per
tou de belladona amb fècula

anta de la família de les solanàcies, que tradicionalment s'usava en
neuràlgies, tos nerviosa, asma, convulsions, tos convulsiva, etc. La
moderna l'utilitza per bloquejar els impulsos de les terminacions
Entre la dosi terapèutica i la tòxica hi ha molt poca diferència. Era
des d'antic en les pocions de bruixeria. La combinació amb la fècula
nt pretenia apaivagar els efectes violents de la belladona.

Goma de tragacant

Goma constituïda per l'exsudació assecada del tronc del tragacant i d'altres
espècies congèneres afins. S'utilitza en farmàcia com a agent de suspensió per a
pols insolubles o com a agent aglutinant en píndoles i comprimits.

Tutia preparada

L'atutia o tutia és un fàrmac o medicina antiga utilitzat sobretot contra les
malalties oculars. En forma d'ungüent, aquest remei s'elaborava a partir d'una
capa d'òxid de zinc que s'impurificava barrejant-lo amb altres sals metàl·liques i
quedava adherida a les parets dels forns i les seves xemeneies.
La paraula tutia es va convertir amb el temps en sinònim de remi, de manera
que donà lloc a l'expressió “no hi ha tutia” quan alguna cosa no té remei.

Tintura d'eucaliptus

a farmàcia està presidida per una inscripció llatina:
armatia cum Natura ad salutem conspirans
rmàcia col·laborant amb la natura en favor de la salut]

L'oli essencial de les fulles d'eucaliptus és usat com descongestionant i per
combatre infeccions respiratòries. S'utilitza en forma d'ungüent, en pastilles,
caramels inhalants, infusions, xarops o en vaporitzacions. L'oli es fa servir de
forma tòpica com a tractament per a dolors musculars i d'articulacions, així
com per tractar l'herpes labial. També serveix com a repel·lent de mosquits
natural.

es de la botiga a la
otiga

Bàscula

s

la
e

Rellotge de paret

Taulell modernista.Va substituir un
d'anterior que desconeixem

Els armaris inferiors acullen més d'un centenar de capses de
cartró amb herbes medicinals de la Mediterrània i algunes
exòtiques emprades de sempre per la medicina tradicional
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A TOC AR DE C ASA: El Castellvell de Rosanes
El Castellvell de Rosanes, conegut
també com a castell de Sant Jaume, va
ser en època medieval la capçalera de
la baronia que pren el mateix nom
que la fortificació i que incloïa els
territoris dels actuals municipis de
Castellví de Rosanes, Abrera, Castellbisbal, Martorell, Sant Andreu de la
Barca i Sant Esteve Sesrovires. Actualment el monument és al terme municipal de Castellví de Rosanes.
Malgrat la seva importància històrica i
la rellevància monumental, a dia d'avui
el seu estat d'abandonament és absolut i mai s'hi han dut a terme intervencions de consolidació i preservació, ni
d'excavació arqueològica. Tot i això, sí
que ha merescut atenció pel que fa a
la recerca documental i també, parcialment, a l'estudi de la seva estructura.
D'entre aquests treballs destaca, sense
cap mena de dubte, l'elaborat per
Bonaventura Pedemonte i publicat el
1 929 sota el títol Notes per a la
Història de la Baronia de Castellvell de
Rosanes . Encara avui és de cita
obligada en qualsevol estudi històric
referit als municipis que en van
formar part. No obstant, el treball de
Pedemonte no constitueix una monografia sobre el Castellvell de Rosanes,
sinó sobre la baronia. Posteriorment,
ja el 1 992, publicacions com la Catalunya Romànica o la tesi doctoral de
Montserrat Pagès (Art romànic i
feudalisme al Baix Llobregat) contribuiran a difondre’n aproximacions arqueològiques i historiogràfiques que
permetran una major comprensió de
l'evolució i valors del monument.
Us presentem aquí un breu resum de
les característiques principals i evolució d'aquesta fortificació, per a la qual
reivindiquem la urgència de la seva
preservació i el desenvolupament d'un
pla de recerca que el situï en el lloc
que li correspon entre els monuments
històrics de Catalunya.

Planimetria del conjunt del
Castellvell de Rosanes amb
indicació dels diferents
recintes i imatges de les
torres de l'inferior.

Vista del recinte superior des del costat sud.

Alfred Mauri

Per saber-ne més:
MAURI,Alfred (201 4):

El castellvell de Rosanes .

CEM: Martorell.
ISBN: 978-84-61 7-1 937-2
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(Castel l ví d e Rosan es)

Vista de conjunt del Castellvell de Rosanes des del Taió, en la que es poden observar clarament les torres i muralles
dels recintes inferior i superior.

Planimetria ampliada del recinte superior amb indicació de les fases constructives.
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A MÉS A MÉS

PUBLICACIONS

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

adquirir directament a la seu del CEM,
a l'antiga Farmàcia Bujons , i també a
través de la llibreria virtual del CEM, a
la qual es pot accedir des de la pàgina
web de l'entitat: www.infocem.net
Des de la llibreria virtual també es
poden descarregar gratuïtament publicacions del CEM anteriors a l'any 2000.

NOTÍCIES

Tractament de fons d'arxiu

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):

El CEM ha signat un conveni de
col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant el qual
un estudiant farà pràctiques d'arxivística que dedicarà a la descripció i
digitalització de la documentació relacionada amb l'activitat minera a Martorell i Castellví de Rosanes. Aquesta documentació correspon a un dels fons
que formen part del llegat de la família
Bujons–Vivó.

Arqueologia experimental

Novament s'ha programat a Santa Margarida l'exercici de cocció experimental
de ceràmica. L'activitat forma part de
les pràctiques dels alumnes de l'assignatura Metodologia arqueològica III del

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

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

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 lluny! Corria l’any
1 990, ara fa poc més de vint-i-sis anys,
i cursava el segon any de la llicenciatura de Geografia i Història.

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 imponència. 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.

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

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

Javier López Cachero i Verònica Martínez 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 responsabilitzarà 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.

ACTIVITATS

De l'1 1 al 31 de juliol el CEM durà a
terme una nova campanya d'excavacions 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 preveu 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 juliol, a les 1 9 hores,
es farà la jornada de portes obertes,
amb una visita comentada, una activitat
sobre l'armament medieval i la presentació del butlletí Apunts 2 .
duren, unes tècniques de treball que
he procurat no oblidar i, molt especialment, 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).
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