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La coincidència del número d'aquest butlletí amb la campanya d'excavacions al jaciment de
Santa Margarida de Martorell fa que el dediquem de manera preferent als aspectes relacionats
amb aquest projecte.
Santa Margarida, juntament amb el Pont del Diable, és un dels monuments més destacats de
Martorell per la seva singularitat i per l'interès i significació dins la història del nostre país. La
tasca de recuperació del lloc es va iniciar el 1 972 a mans d'un grup d'entusiastes que ben aviat
es van organitzar donant origen al Centre d'Estudis Martorellencs. Uns primers treballs que
van donar pas a partir de 1 981 al desenvolupament d'un projecte científic avalat per la
Universitat de Barcelona i que el CEM porta a terme de manera ininterrompuda fins avui. Ara
Santa Margarida és un referent de la recerca arqueològica, tant per les característiques del
jaciment com per la tasca d'innovació metodològica i formativa que s'hi desenvolupa, reflectida
en la presència en congressos i publicacions especialitzades nacionals i internacionals.
Les actuacions de recerca en curs s'emmarquen en el projecte 201 4-201 7, avaluat positivament
per la Generalitat de Catalunya amb una valoració de 9,1 sobre 1 0. En un futur immediat els
dos reptes principals són garantir la continuïtat del projecte de recerca més enllà de 201 7 i
potenciar la difusió del monument en el context territorial de l'antic priorat de Sant Genís de
Rocafort. En el primer cas cal recuperar un finançament adequat al projecte que si fins ara ha
estat possible és, en bona mesura, per l'esforç voluntari de tot l'equip i dels participants en les
diferents campanyes d'excavació. En el segon cas, redactar i executar un projecte de
museïtzació i restauració del conjunt, acompanyat d'un pla de difusió integral. Unes actuacions
del tot imprescindibles per fer possible el retorn social del coneixement generat per la recerca.
En aquest número trobareu una reflexió a l'entorn d'aquesta proposta, seguida de la
presentació de la restauració d'una daga medieval recuperada en les excavacions de 201 5. Els
monogràfics centrals us permetran conèixer els resultats més rellevants de la campanya
d'excavació a Santa Margarida aquest 201 6i les esglésies de Sant Pere de Terrassa (Seu d'Ègara).
Un recorregut que us mostra la relació entre els dos conjunts monumentals de Martorell i
Terrassa.
Tanquem el butlletí amb informacions i notícies de l'activitat del CEM i la crònica personal
d'una participant a les excavacions a Santa Margarida el 1 983, com ja vam fer al primer número
i seguirem en els següents.

Imatge aèria de Santa Margarida amb els sectors excavats
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Es pot fer
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L'any passat va finalitzar una primera
fase del procés de recuperació de les
restes del monestir de Sant Genís de
Rocafort, lligat històricament a Santa
Margarida des de la seva fundació.
Mentre a la muntanya trobem el
conjunt monàstic, al pla tenim
l'església parroquial, el cementiri i les
restes de l'hàbitat medieval que
s'estenien al seu entorn. Tot sobre les
restes d'un conjunt d'època paleocristiana que
ens transporta a
un origen que
hem de situar al
segle V, tot i que
cal tenir també
en compte el pas
de l'antiga Via Augusta per aquest punt i la troballa
d'un mil·liari del segle IV.
Tot plegat configura un conjunt
monumental de gran valor científic i
patrimonial que a través de les
excavacions i l'estudi de les fonts
d'arxiu ha esdevingut de referència
per a la història de Martorell i del
país pel que fa a l'època romana, la
paleocristiana i medieval.
Per aquests valors, Santa Margarida
reclama una intervenció que la faci
visitable i asseguri les restes que
l'arqueologia ha tret a la llum. Una
intervenció que té en el condicionament de l'església romànica un
dels eixos centrals en tant que al seu
interior conserva les restes de
l'església paleocristiana. Un element
singular que, juntament amb els
conjunts episcopals de Barcelona i
Terrassa, permet un viatge únic a una
església rural, el seu cementiri i
hàbitat de fa pràcticament 1 .500 anys.
Des de 1 972 el Centre d'Estudis
Martorellencs ha treballat de manera
continuada en la recuperació i difusió
d'aquest conjunt, inaugurant el 2009
una museïtzació parcial del jaciment i
un espai d'interpretació a l'interior de
la masia de Santa Margarida.
Cal ara que les institucions públiques
assumeixin el repte de donar al
conjunt la rellevància que mereix en
benefici del conjunt dels martorellencs i d'aquells que ens visitin,
aprofitant els valors de Santa
Margarida i de Sant Genís lligats a la
història i la recuperació del paisatge a
tocar del riu i de la zona de
muntanya. Un espai on conflueixen
paisatge, natura i història i que en

alguna mesura ha de compensar
l'impacte negatiu d'una infraestructura com l'autopista AP-7. Els
martorellencs mereixem poder gaudir de la nostra història i d'un paisatge que ens faciliti una millor
qualitat de vida i el desenvolupament
cultural.
Avui no pot ser un somni pensar en
un parc arqueològic a l'entorn
d'aquests dos monuments, que a la
vegada posi en relació el riu i la
muntanya.
Un lloc on descobrir la història a
través de les excavacions arqueològiques que poden presentar el seus
resultats mitjançant un espai d'interpretació i la visita als jaciments. Els
primers passos ja estan fets. Cal ara
desenvolupar el projecte de recerca i
consolidació de Sant Genís, paral·lelament a la redacció i execució
del projecte per a l'adequació de
Santa Margarida.
Un procés que es dóna alhora que
continua la recerca i fa també de
Martorell un referent en la innovació
pel que fa als mètodes de recerca
arqueològica i en la formació dels
estudiants d'arqueologia.
L'excavació de l'interior de l'església
de Santa Margarida és enllestida des
de fa anys i coberta amb materials
per a la seva protecció, però que
tenen una duració limitada que ja és a
tocar de la seva caducitat i pot
comportar greus pèrdues en aquest
patrimoni si no s'hi intervé en un
termini d'un o dos anys.
És una situació que no ens podem
permetre si realment creiem en els
valors del patrimoni històric, cultural
i natural del nostre poble. Un
patrimoni que té prou entitat en
aquest cas per ser dinamitzador d'un
turisme cultural que, ara per ara,
compte amb pocs atractius amb una
singularitat com aquesta per venir a
Martorell. A Santa Margarida tenim a
les nostres mans una oportunitat per
capgirar-ho.

Explicar Santa
Margarida i Sant
Genís de Rocafort

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
El procés de restauració:
del bloc de fang a la peça restaurada
La daga que presentem es va trobar
al jaciment de Santa Margarida de
Martorell l’estiu passat, durant la
campanya d'excavacions de 201 5. Es
va localitzar a l'interior d'una canal
de pendent lleuger, al costat d’una
vora de plat de ceràmica verd i
manganès del segle XIV.
Ens arriba a les mans un bloc
compacte de fang de forma
allargada, amb pedres de diferents
grandàries, sorra i terra argilosa,
d’un pes considerable, exactament
de 980 grams. En un extrem
observem la presència d'una punta
de metall. Aquestes característiques
ens posen en alerta. Abans que res,
caldrà fer-hi una radiografia, ja que
probablement aquest bloc de fang
amaga una peça de metall
important.
Un cop feta la radiografia, identifiquem la forma d’una daga. A més,
podem determinar l'estat intern de
la peça, ja que els òxids de ferro
són relativament més penetrables
als raigs X que el metall sòlid, i
obtenim més informació de l'abast
de l'oxidació.
Aquestes primeres observacions
ens portaran a plantejar una
intervenció puntual, que tingui com

Documentació de la troballa

a fi la lectura tecnològica i cultural
de l'objecte i escollir el millor
tractament. La nostra pauta és
seguir un tractament que conservi
l'objecte i elimini el deteriorament
que arrossega, i alhora desactivi les
causes que l'estan fent malbé.
El tractament inicial i el mètode
bàsic de tot el procés és la neteja

Radiografia prèvia a la restauració

part d'una cara de la fulla amb
aquestes protuberàncies. Després
de tractar-les, constatem que són
de material ferrós, ja que tenen
magnetisme, i pensem que és

La daga abans de la restauració

La daga després de la restauració
Amplada màxima 2,4 cm; llargària 41 cm

mecànica. La realitzem manualment
amb ajuda de petites escarpes,
bisturí i espàtules de fusta. Eliminem
les concrecions més resistents amb
un torn mecànic, amb diferents
broques, discos i raspalls, per treure
les restes de pols d'òxid. Tota
aquesta tasca s'alterna amb la
consolidació i la fixació dels
fragments més fràgils i les zones on
el material original es presenta
laminat.
En aquest procés, observem que el
ferro s'ha oxidat i ha deformat bona
part del seu entorn, que s’ha
transformat en unes rugositats
deformes. Aquest fet ens porta a
presentar la zona del mànec i bona

encertat deixar-les com a font
d'informació del comportament del
ferro, que, pel seu potenciall
electroquímic, tendeix a oxidar-se,
en l’intent de recuperar el seu estat
mineral. L'altra cara menys afectada
es deixa neta, per donar així una
bona lectura de la peça sencera.
Finalment, encara que hi ha una
important mineralització, no es
porta a terme cap tractament basat
en productes químics, ja que es
considera que és una bona
consolidació la que proporcionem
al final del procés amb la cera i el
manteniment d'unes condicions
ambientals favorables (humitat
relativa del 40% al 50% i una
temperatura de 20°C a 25°C).
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A C ASA N OSTRA: Santa M argarida
La recerca arqueològica a Santa Margarida
posa al descobert un llarg procés històric
que avui per avui ens situa el seu inici entre
els segles V i VI, tot i que amb alguns indicis
que ens remeten al segle IV.
Un dels elements més destacats i singulars és
l’església paleocristiana a l’entorn de la qual
es forma una densa necròpolis. El progrés de
l’excavació va posant de relleu progressivament que aquesta primera església no era
un edifici aïllat, sinó que al seu entorn es
defineixen altres àmbits, com el vestíbul de
caràcter funerari situat al costat de migdia, o
el que s’adossa posteriorment al costat sud i
que fa pensar en l’emplaçament d’un baptisteri.
Les prospeccions de georadar i els resultats
de la campanya d’excavació de 201 5 ens
evidencien també que el conjunt de construccions era més extens, tot i que ara
encara no puguem definir-ne l’extensió ni la
funcionalitat.
Les transformacions dels segles IX a l’XI
faran desaparèixer les construccions a tocar
de l’església i el seu espai serà ocupat per
una necròpolis altmedieval sobre la qual, ja
segurament dins el segon terç del segle XI,
s’edifiquen un seguit de construccions d’hàbitat que alhora acullen nombroses sitges.
La construcció de l’església romànica a finals
del segle XII donarà lloc a l’enderrocament
de les edificacions ubicades al costat sud de
l’església i potser també dels que ara podem
veure a l’oest. En tot cas en aquest sector
s’identifica ara una segona fase en les
construccions que pot correspondre a una
reedificació o aprofitament que, en aquest
cas, situaria el seu enderrocament dins el
segle XV, segons ens mostra la cronologia de
les ceràmiques que hi hem recuperat.
Per la seva banda, la construcció de l’església
romànica comportarà l’enderrocament de
l’edifici d’època paleocristiana que, amb diverses reformes, havia subsistit i estat en ús
fins aquell moment.
Els sectors actualment en excavació ens
mostren un conjunt més complex del que
inicialment se suposava tant per l’extensió
cronològica com per la complexitat i evolució de les construccions identificades.
Santa Margarida és un jaciment important
per si mateix, però especialment destacat per
l’aportació referida a un període cronològic
poc conegut i amb escassa documentació
d’arxiu. Què va dur a edificar l’església en
aquest lloc? Quina relació pot tenir la seva
construcció amb la del con junt episcopal
d’Ègara, a Terrassa, en el mateix moment
cronològic? Com i on era el poblament de
les persones que hi vivien i de les quals
trobem les seves tombes? Quina relació té el
lloc amb l’origen de Martorell?
Equip de recerca de Santa Margarida
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Restitució virtual de l’església
paleocristiana, amb el perímetre
del vestíbul adossat al costat de
migdia.

Restitució de l’església amb les
edificacions adossades al sud i
oest, amb la representació parcial
de la necròpolis tardoantiga.

Imatge de l’església un cop
enderrocades les edificacions
adossades, amb la necròpolis
medieval al seu entorn.

Planta de l’església romànica,
edificada sobre les estructures de
la paleocristiana.

Darrera fase de l’església, dividida
en dues parts al segle XVI, tal i
com ens ha arribat fins avui. La
del fons en funció d’església i la
més immediata, utilitzada com a
cementiri entre els segles XVII i
XVIII.

SAN TA M ARG ARI DA 201 6

(Pri orat d e San t G en ís)

Restes d'edificacions
corresponensts a dues fases
constructives.
Canal o rec que creua tot l'espai
d'excavació. Desaiguava per
l'extrem nord, a la zona de
terrassa que colmata un antic
torrent.

La zona en excavació aquest 201 6 s’estén al nord i oest de
l’església romànica, posant al descobert la seqüència que va
des de les primeres fases paleocristianes, amb la troballa
d’algunes tombes, fins a la destrucció de les edificacions de
l’extrem oest, segurament dins el segle XV. Aquestes
construccions es concentren al sector oest de l’excavació,
on destaca la presència del canal que el creua en un
recorregut en colze cap el nord. Enguany s’ha pogut
identificar el seu recorregut complet dins la zona excavada,
posant al descobert les lloses que en cobreixen una bona
part. En la campanya de 201 5 es va recuperar una daga
medieval dins el rebliment d’abandonament, al costat d’un
fragment de ceràmica datable dels segles XIII-XIV.

Al costat nord de l’església predominen els enterraments,
els més antics en tombes cobertes de lloses i altres, més
moderns, en una fossa simple i sovint amb afectacions per
les labors agrícoles modernes. També s’observen restes
d’edificació, però molt arrasats.
La riquesa del jaciment continua fent palès l’interès de
Santa Margarida com a font arqueològica, alhora que el seu
potencial com a espai per a la formació en la recerca
arqueològica i la difusió del patrimoni.
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A TOC AR DE C ASA: La Seu d'Ègara
A banda dels primers vestigis d’ocupació San t Pere
humana de l’indret, en època ibèrica, i de Sant Pere va funcionar com a temple parroquial, única església del conjunt
les inscripcions romanes, una de les quals
indica la fundació del municipi d’Ègara en
temps de l’emperador flavi Vespasià, el
conjunt que comentem és tertimoni
fefaent de la creació del bisbat d’Ègara,
segregat del de Barcelona.
Segons les fonts escrites, cap a l’any 450,
Nundinari, bisbe de Barcelona, va nomenar Ireneu com a primer bisbe de l’antic
municipi romà d’Ègara. Aquesta creació,
que suposava una partició del bisbat de
Barcelona, segurament fou deguda a necessitats evangelitzadores i de culte d’un
poblament rural dens, àmpliament provat per l’arqueologia. El territori del bisbat egarenc s’estenia des del Penedès al
Montseny, comprenent diversos municipis
actuals, entre els quals es troba Martorell.
Tot i que les notícies de l’antic bisbat
arriben fins el 693, amb l’assistència del
bisbe Joan al XVI Concili de Toledo, i que
el final s’ha atribuït a l’arribada dels sarraïns l'any 71 4, les excavacions no han
aportat cap vestigi de destrucció, si no de
continuïtat religiosa, probablement fins al
domini franc.
L’allunyament de la frontera amb els àrabs
havia de garantir més seguretat, fet que en
el cas del conjunt d’Ègara, va permetre, a
partir de l’any mil, abordar diversitat de
reformes, donant llloc a un cert ressorgiment, les més significatives de les quals
són les obres d’estil romànic que caracteritzen des de llavors les tres esglésies i
conformarà una de les joies de l’art català
d’aquesta època. Malgrat això les plantes
de les esglésies de Sant Pere, Sant Miquel i
Santa Maria seran més reduïdes respecte
a les de l’època episcopal. En aquesta última església s’hi va establir una canònica
augustiana provinent de l’abadia de Sant
Ruf d’Avinyó, a França, que hi va romandre fins al 1 592. A partir de 1 601 la
parròquia de Sant Pere va perdre el seu
títol a favor de la del Sant Esperit de
Terrassa, que es tornà a recuperar al segle XIX.
Les esglésies destaquen sobre un istme,
vorejat pels torrents de Monner i de
Vallparadís. Un lloc que sembla aïllat del
nucli urbà, però des del qual es pot
accedir a través de l’antic pont de Sant
Pere (segle XVII), mentre per l’est una
espectacular passera, que salva el desnivell sobre el parc de Vallparadís, permet
des de fa poc la comunicació amb aquesta
part de la població.

que ha mantingut el culte fins avui.

San
t M i q u el
Al centre del recinte trobem Sant Miquel, de planta centrada, considerat avui

per la troballa de sepultures, edifici de caràcter funerari i no baptismal.
Consta d’una cripta subterrània sota el presbiteri, possiblement destinada a
un màrtir.

La
n ecròpol i s
Al voltant de les esglésies de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere s’estén

una gran esplanada, d’us funerari. Un paviment gris, de llambordes
rectangulars, vorejades d’herba, ha esdevingut, amb la nova museïtzació, un
referent explicatiu de primer ordre que interactua amb els visitants i
permet identificar, a partir del dibuix de siluetes adients, les restes més
significatives de les últimes excavacions. Així són evidents, entre d’altres
elements, sitges, o contenidors dels cereals, d’èpoques ibèrica i medieval, i
sobretot centenars de tombes corresponents a les èpoques episcopal
(rectangulars) i carolíngia (antropomorfes).

San
ta M ari a
Puig i Cadafalch (1 91 7-1 91 8) i Serra Vilaró (1 947) excavaren dins i a l’entorn

d’aquest edifici i pogueren exhumar les restes de la primitiva basílica,
constituïda per una nau amb absis semicircular, darrera el qual apareix un
primer baptisteri, envoltat de columnes; dues capelles funeràries laterals i
restes musius de paviment i de cobertes sepulcrals. Les intervencions
arqueològiques a partir de 1 994 han permès completar la planta pel costat
dels peus, amb la presència de dos ambients d’us funerari. La data proposada
per aquesta primera construcció, se situa entre mitjans dels segles IV i V.
Sobre questa basílica es basteix la catedral de la seu episcopal, iniciada poc
abans de mitjans del segle V i completada a la primera meitat del segle VI. La
seva planta superarà els extrems est, oest i nord de la primera construcció,
per conformar tres naus. Tot i no haver estat possible excavar la capçalera,
l’antic baptisteri és anul·lat en contruir un nou absis, tripartit, ja desaparegut.
A l’extrem occidental, on s’alça la rectoria, s’han identificat el nou baptisteri,
amb esgraons per al baptisme d’immersió, així com d’altres ambients, de
caire residencial, que s’adossen pel costat sud-oest a la catedral, amb la qual
comuniquen.
Pintures murals amb escenes
religioses i de la vida de
Jesucrist, conservades a l'absis
de Santa Maria, del segle VI.

Rosario Navarro

Per saber-ne més:

http://www.terrassa.cat/ca/seu-egara

Imatges extretes de: La Seu d'Ègara. Les esglésies de Sant Pere de Terrasssa. 2009.
Edicions de l’Ajuntament de Terrassa.
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(Terrassa)
Reconstucció virtual del
conjunt episcopal d'Ègara
(segles V-VIII)

Planta del conjunt
episcopal d'Ègara amb
indicació de la seva
evolució i cronologia de
les construccions.

Sant Pere

Sant Miquel

Santa Maria
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(Advocacions actuals)

A MÉS A MÉS

NOTÍCIES

El CEM recupera la seva seu a
l'antiga Farmàcia Bujons

El diumenge 1 7 d'abril va tenir lloc la
inauguració de l'antiga Farmàcia Bujons
un cop finalitzats els treballs de
restauració que ha impulsat l'ajuntament de Martorell. Amb l'adequació
dels espais interiors de l'antiga farmàcia
el CEM recupera la que ha estat la seva
seu des de 1 989.
Coincidint amb l'acte inaugural es va
presentar una exposició sobre la
història de la família Bujons i la
Farmàcia, amb una mostra del ric
patrimoni documental i bibliogràfic que
es remunta en els seus orígens al segle
XVII.
La farmàcia i l'exposició es van poder
visitar durant els dies 23 i 24 d'abril,
coincidint amb la celebració de la Fira
de Primavera. En aquests dos dies més
de 3.000 visitants s'hi van acostat per
conèixer de primera ma el resultat dels
treballs de restauració i redescobrir
aquest element emblemàtic de la
història i el patrimoni de Martorell.

Pràctiques d'arqueologia a Santa
Margarida

Entre els dies 27 de juny i 6 de juliol un
grup de 1 2 estudiants del Grau
d'Arqueologia de la Universitat de
Barcelona han estat realitzant pràctiques al jaciment de Santa Margarida,
on han comptat amb el suport de
l'equip que desenvolupa el projecte de
recerca al jaciment a mes de
l'equipament i infraestructura facilitats
pel CEM.
Els treballs d'excavació s'han concentrat al sector exterior de la capçalera

de l'església romànica. El treball dels
estudiants s'ha completat amb l'estudi
dels materials arqueològics i l'elaboració de la memòria. Aquest procés
l'han dut a terme seguint la metodologia de l'equip de recerca de Santa
Margarida, l'aprenentatge de la qual
constitueix un dels elements més
importants d'aquest tipus d'actuacions.

Presentació del nou espai web del
CEM

El divendres 7 de juliol, a les 7 de la
tarda, es va presentar a la seu del CEM
el nou espai web de l'entitat. A l'acte hi
van assistir vint-i-cinc persones, que van
poder conèixer presencialment com
s'havia gestat aquest nou web i la
política de comunicació que d'ara en
endavant desenvoluparà l'entitat.
La presentació del web es va
acompanyar d'una explicació sobre les
finalitats de l'entitat, del seu funcionament, principals projectes i formes de
col·laboració i participació.
Després de la presentació del web es
va exposar el pla de treball i els
objectius que l'equip del projecte de
recerca a Santa Margarida s'ha fixat per
a la intervenció arqueològica en aquest
jaciment aquest 201 6.

La masia de Santa Margarida estava
condicionada per acollir-nos: hi havia
una sala convertida en dormitori
compartit i un meravellós menjador al
pati. Teníem un cuiner molt especial,

El CEM obre una nova campanya de
recerca al jaciment de Santa Margarida
de Martorell, que en aquesta fase es
desenvolupa entre els dies 1 1 i 29 de
juliol. Aquesta intervenció forma part
del projecte de recerca 201 4-201 7, que
compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i de l'ajuntament de Martorell.
En total participen a la campanya vint-isis persones, sis de les quals formen
l'equip de recerca del projecte. La resta
de participants provenen de la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat del País
Basc i Universitat de Poznan (Polònia),
a més d'alguns col·laboradors voluntaris. Els alumnes participants han estat
seleccionats entre més d'un centenar
de preinscrits.

ACTIVITATS

Martorell, deu segles de mercat

Coincidint amb la celebració de les
Jornades Europees del Patrimoni, que
tindran lloc els dies 1 7 i 1 8 de setembre, el CEM està preparant una conferència i una exposició de petit format a
l'entorn del mercat de Martorell, documentat des de l'any 1 032. Enguany es
compleixen 460 anys de l'autorització
concedida per Lluís de Requesens,
senyor de la baronia de Castellvell, per
a celebrar mercat setmanal.
L'acte tindrà lloc a la seu del CEM, on
també es podrà veure l'exposició.
Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

en Francesc de Castro, que cuinava a
compàs d’àries d'òpera.
El meu currículum com a "margarita"
comença ja fa molt de temps. Era l'any
1 983. Un juliol molt calorós ens vam
trobar sis estudiants de la Universitat
de Barcelona i un grup d'amics i
col·laboradors de Martorell, amb la
Xari Navarro i l'Alfred Mauri que
dirigien la primera campanya
d'excavacions en què vaig participar.

Campanya d'excavacions a Santa
Margarida 201 6

La feina va resultar força dura —a pic
i pala i amb aquell sol que ens
rostia— però l'ambient era fantàstic.
Vam desenterrar els primers morts,
vam rentar i siglar ceràmica i vam
aprendre nocions de la famosa matriu
Harris. Però, a més a més, també vam
gaudir d'una sessió de cine i d'un
concert de guitarra, i encara tinc
present l'aparició del "fantasma" d'una
vella pel camí del cementiri, que ens
va perseguir durant una bona estona
per tot arreu.

següent, també al juliol. El grup de
companys de fatigues era més
nombrós i ens ho vam passar d'allò
més bé; amb sortides nocturnes a
Martorell per prendre gelats i
granissats o, simplement, passejar.
Eren temps dels amors d’estiu i, mira
per on, en va començar un que més
de trenta anys després encara dura.
Victòria del Castillo Aguiló

Vaig tornar a Santa Margarida l'any

8 / Butlletí del Centre d'E studis Martorellencs

