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Us presentem un nou número, el quart, d’aquest butl letí que
volem que us vagi descobrint aspectes de la nostra història,
sovint desconegudes, i que també us doni a conèixer l’ac-
tivitat de la nostra entitat i les accions que podem empren-
dre en benefici de la recerca, la conservació i la difusió del
patrimoni.

En aquest número hem focalitzat l ’atenció en dos d’aquests
aspectes desconeguts o poc coneguts. El primer, al qual
dediquem la major part del contingut, fa referència a l ’exis-
tència d’una vil·la romana a Martorell . Un testimoni d’aquest
període històric, pràcticament desconegut i totalment aban-
donat, víctima d’un seguit d’incidències que són exemple de
la manca de maduresa en la gestió del patrimoni que arros-
sega el nostre país des de fa dècades.

Si posem damunt la taula aquesta qüestió és per què ente-
nem que ara ens trobem en un punt inajornable que ha de
capgirar aquesta situació, articulant els mecanismes adequats
de col·laboració entre la societat civil i les administracions
públiques. Un canvi que hauria d’anar acompanyat d’una
veritable aposta per una legislació que afavoreixi el mece-
natge i el patrocini privat d’inversions en la recerca, conser-
vació i difusió del patrimoni.

La gestió del patrimoni a Martorell ha estat atzarosa, amb
moments que han estat engrescadors i d’altres en els quals
el patrimoni ha estat clarament menystingut. Des del CEM
tenim el compromís de posar el nostre coneixement al
servei d’una gestió que no depengui de la major o menor
sensibil itat que puntualment poden tenir unes persones, sinó
que sigui el resultat de la definició d’una política a l larg
termini. Indispensable quan precisament les actuacions de
recerca, conservació i difusió del patrimoni, el que més ne-
cessiten és planificació ja que, per les seves característiques,
requereixen de temps llargs d’execució. En aquest número
trobareu algunes propostes i exemples en aquesta direcció.

Encetem també una nova secció,Va passar per aquí, amb la
que coneixerem la impressió que Martorell ha deixat sobre
els nombrosos viatgers que hi han passat al l larg dels segles.
Testimonis curiosos, a vegades afalagadors i a vegades dibui-
xant una vida menys ideal del que sovint atribuïm a temps
passats.

Finalment, a banda de les notícies de les activitats dels
darrers mesos, trobareu la informació sobre el programa
que hem preparat per celebrar els 975 anys de la fundació
del monestir de Sant Genís de Rocafort que, precisament, ha
estat objecte d’una intervenció recent que és exemple del
bon resultat que proporciona la col·laboració entre la
societat civil , l 'empresa i l 'administració pública, en la línia
que comentàvem més amunt.

Ed i tori al

La successió de capes de terra que
veiem a la imatge conté el relat de mes
de 2.000 anys d’història als terrenys
que avui ocupa l’estació de ferrocarril

de Martorell – Enllaç. Des d’una
ampliació de tal lers de 1 984, fins a les

restes d’una vil·la romana.
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Si ens preguntem quines restes es
conserven a Martorell d’època roma-
na, de ben segur que tots respondrem
que el Pont del Diable. Però aquesta
és una resposta incompleta. A Marto-
rell no solament
es conserven res-
tes romanes vin-
culades a la xarxa
viària (la Via Au-
gusta), sinó que
també hi ha ves-
tigis d’un assenta-
ment propi dels
àmbits rurals romans: la vil·la de
Martorell-Enllaç, també coneguda com
a Termes Glude en el moment del seu
descobriment.

La raó del desconeixement gene-
ralitzat de la seva existència té a
veure amb una història dissortada des
de la seva descoberta el 1 965, que
després de nombroses actuacions
d’efectes desastrosos, va culminar
amb la construcció d’una zona pública
enjardinada i de parc infantil al seu
damunt. Avui són visibles unes poques
restes, totalment abandonades i en
greu procés de degradació.

On es troba aquesta vil·la? Sota i a
banda i banda del carrer de Mont-
serrat, entre els carrers del Tit i la
plaça de Paco Español, a l ’alçada dels
tal lers dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l ’estació de
Martorell-Enl laç.

A la secció A casa nostra d’aquest
mateix butl letí s’exposa de forma

detal lada el que coneixem i la història
de la recerca d’aquest jaciment arque-
ològic.

El que volem destacar aquí és la
necessitat i la ur-
gència de rever-tir
el despropòsit de
la construcció del
parc infantil i re-
cuperar les restes
de la vil·la romana
com un element
del patrimoni his-

tòric de Martorell . La presència de
vil·les romanes a la comarca és
constant al l larg de tot el Llobregat,
des del pla de Barcelona. Malgrat això,
tret de les restes conservades a Sant
Boi de Llobregat, no hi ha riu amunt
cap altra assentament romà visitable.

Sense ser un jaciment espectacular,
però no per això irrellevant, les restes
conegudes poden ser perfectament
adequades per a la visita, convivint
amb un entorn enjardinat que ajudi a
minvar l’impacte d’una activitat indus-
trial i ferroviària que va convertir en
ben inhòspita la que abans havia estat
una zona agrícola de gran fertil itat.

Costa d’entendre que un jaciment
arqueològic hagi pogut ser objecte de
tant menyspreu i de tanta ignorància.

Avui s’imposa la necessitat del des-
greuge, de la recuperació per comple-
tar una recerca truncada, i retornar
als martorellencs aquesta part de la
història del nostre poble.
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Amb el suport de

Redescobrir
una vil·la romana a

Martorell

ALFRED MAURI MARTÍ

A l’esquerra, imatge actual de la zona. A la dreta, imatge del mateix indret el 1 956. Els
cercles dibuixen l’àrea on s’han identificat restes arqueològiques (Imatges de l’ICGC)
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Henrique Cock (o Coquius , així anomenat
en llatí), va ser un soldat, natural d'Ho-
landa, que a causa de les guerres de
Flandes entre catòlics i protestants, va
haver de fugir de la seva terra i va acabar
al servei de Felip I I , com a cronista dels
“archeros” reials. Encara que el nom ho
sembli, aquests no eren pas arquers; ana-
ven armats amb una “archa”, que era una
gavineta al final d’un mànec llarg, eren
doncs el que en podríem dir alabarders i
formaven la guàrdia personal del rei. Eren
un cos d’el it molt valorat, format per tres
companyies d’origen espanyol, flamenc i
alemany i s'hi’accedia per origen famil iar.

És un dels humanistes de l’època de Felip
I I . Autor de més d'una vintena d'obres
l largues, moltes d'el les perdudes, amb
poemes de tot tipus i una nombrosa
correspondència. Amb aquests antece-
dents, no és d’estranyar que, coneixent el
pont del Diable per la seva fama, però
havent passat per Martorell sense haver-
lo vist, aprofités un dia l l iure que tenien a
Sant Andreu de la Barca mentre espera-
ven al rei, per a fer una escapada i visitar-
lo.

Hi ha hagut altres viatgers que han passat

per Martorell i ho han recoll it en l l ibres o
quaderns de memòries. Molts són con-
temporanis d’Henrique Cock i també
n’hi ha d’anteriors i moltíssims més de
posteriors, però ell fa una cosa que no fa
ningú més fins 200 anys més tard: ve a
veure el pont del Diable pel simple gust
de conèixer-lo i després en dóna el seu
parer.

Els demés, si en parlen és perquè ho han
vist al passar, però aquesta no era la raó
principal del seu viatge. En canvi, havent
passat de llarg fins a Sant Andreu, torna
expressament per a veure el pont. Po-
dríem dir que és el primer turista cone-
gut que el visita i, encara més, és un
exemple molt primerenc d’això que tots
els pobles desitgen, el turisme cultural.

En el seu viatge, el rei Felip I I , que ve des
de Cardona cap a Barcelona, decideix fer
una estada a Montserrat, cosa que feien
tots els reis anteriors i posteriors. Pen-
sem que al l larg de la història, els reis
d’Espanya han estat moltes més vegades a
Montserrat que a Sant Jaume de Galícia.

A l’altura d’Igualada se separa del camí ral
amb tota la cort i emprèn la pujada al

monestir; ja tornaran a trobar-lo molt
més avall , ja que baixaran per Collbató i
Esparreguera fins a arribar a Martorell ,
seguint el camí romeu tradicional de
Barcelona a Montserrat. En canvi, als seus
“archeros” els envia, directament pel camí
ral, passant per Vallbona, Piera i Masquefa,
i també per Martorell a esperar-lo a Sant
Andreu de la Barca.

Llavors les coses es compliquen perquè
una infanta es troba malament i és el dia
perdut que aprofita Henrique Cock per
fer la visita turística al pont del Diable.

Després les coses es normalitzen i avan-
çant-se als moviments del rei, passen el
riu per un pont encara no acabat, que
seria un pont de fusta fet expressament
per estalviar al rei i a la cort el pas amb la
barca, i passant per Molins de Rei tornen
a esperar al rei a l ’Hospitalet.

De la curiositat d’aquest soldat il·lustrat,
(serà mil lor dir-ne humanista), no hi ha
mil lor exemple que, mentre el rei complia
amb els protocols a Barcelona, el l va tor-
nar a agafar el cavall i , passant novament
per Martorell , va anar a visitar el mones-
tir de Montserrat.

VA PAS SAR PER AQU Í

Henrique Cock. Viaje hecho por
Felipe II en 1585 a Zaragoza,
Barcelona y Valencia.
Imprenta de Aribau y Cia.
Madrid. 1 876
Pàg 1 1 9

Viérnes, veinte y seis de Abril, no enten-
diendo nuevas de nuestra partida, nos
pusimos en camino, quitándonos la niebla la
vista. Dexamos la villa de Cardona, cabeza
de Estado, á mano isquierda, çinco leguas
hácia el solsticio y levante estival, y es
Odena lugar del dicho Estado. En el camino
pasamos los lugares siguientes: La Puebla al
pié de la sierra, de allíValbuena, puesto en
lo más alto de la sierra, donde se abaxaba
hasta Piera, rationable pueblo. Adelante iba
el camino por llanura hasta Mesqueffa,
dexando siempre á Montserrat á mano
isquierda. Muchos habian ido allí sin órden,
que cada uno por su parte iba donde le
paresçió. Nosotros fuimos camino derecho
hasta San Andrés, donde habiamos de
juntarnos y aguardar el mandato Real,
pasado Marturel, villa puesta en la ribera
de Noya, rio.

El rey don Filipe subió este dia con su
familia á Montserrat donde se detuvo hasta
el último de Abril. Visitó allí diez eremitas
puestas en las peñas, de las cuales dirémos
más abaxo. La señora doña Isabel, infanta
de España, cobró una enfermedad del

viento, de que estuvo indispuesta algunos
dias, porque, como la sierra siempre cuasi
está llena de nublados y combatida de
todos los aires, muy fácilmente se puede
cobrar un frio habiendo sudado con el subir,
mayormente doncellas regaladas y no acos-
tumbradas á trabajo.

El sábado, veinte y siete de Abril, quedamos
reposándonos y pasando con alegría el dia.

Domingo, á veinte y ocho, me volví á
Marturel por veer la puente donde se pasa

el rio Lobregat. Esta
puente es una singular
obra hecha por los Roma-
nos viejos, labrada con mu-
cho artificio y tiene un
arco altísimo por do pasa
el agua hasta el mar
Mediterráneo, no léxos de
Moniuvi, que está çerca de
la çiudad de Barcelona.
Esta villeta está situada a
poniente del dicho Lobre-
gat, donde Noya, riochuelo,
se mezcla con él. Entram-
bos los ríos pasan por
raíces de la sierra: tiene
lindas fuentes, territorio
bien alegre, la iglesia me-
diana, puesta al poniente
de la villa y ribera del rio,
la gente bien conversable.

Vista la villa me volví á casa y reposéme
como los demas.

El dia siguiente, lunes veinte y nueve de
Abril, amenassando el çielo agua, pasamos
el rio Lobregat, en el cual se hacía una
puente de madera para Su Majestad en-
tonçes no acabada. Pasados, venimos á Mo-
lin del Rey y á San Feliu y San Juan, pueblos,
y dexados todos éssos, llegamos á Hospi-
talet, çerca del mediodía, donde aguarda-
mos la venida de Su Majestad.

Hispaniae nova delineatio cum antiquis et recentioribus nominibus
Mapa de Henrique Cock, imprès per Georgius Flemalia

(edició de 1 583)
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A CASA NOSTRA: vi l ·l a romana de Martore l l - En l l aç

L’octubre de 1 965 les obres de fonamentació d’una torre
elèctrica per al subministrament de l’empresa Glucosa y
Derivados (als terrenys que avui ocupen les empreses
Greif Packaging i Cargil l) , posaren al descobert unes
restes constructives i diversos materials arqueològics
que van permetre d’immediat la seva datació com
d’època romana. La notícia de la troballa es va publicar el
1 6 d’octubre al núm 1 75 del Semanario Martorell i se’n va
fer també ressò el diari La Vanguardia del dia 24 d’octubre
(pàg. 34).

El descobriment va motivar la intervenció del Museu
Arqueològic de Barcelona, i entre desembre de 1 965 i
gener de 1 966, sota la direcció de l’arqueòleg Pedro
Manuel Berges, es va realitzar una campanya d'exca-
vacions que es va estendre a la part del jaciment situada
entre el carrer de Montserrat i els terrenys de l’empresa
Glucosa y Derivados , que es correspon amb l’àrea ocupada
avui quasi totalment pels jardins i el parc infantil establert
posteriorment sobre les restes arqueològiques.

Els resultats d'aquests treballs no han estat mai publicats,
ni tampoc hem pogut tenir accés als diaris d'excavació,
sent les úniques referències escrites les aparegudes al
Semanario Martorell, amb informació molt genèrica. De les
noticies que hem recoll it sols podem dir que el 1 965 va
ser excavada la zona termal d'una vil·la romana, que
presentava diverses reformes, que van aparèixer algunes
monedes considerades de "gran antiguitat", i gran quan-
titat de ceràmica i vidre pla. Pel demes, la datació donada
a les restes era entre l 'inici del segle I I aC, i finals del I I o
inicis del I I I dC. Els materials arqueològics recuperats es
van dipositar al Museu Arqueològic de Barcelona, sense
que hagin estat mai estudiats de manera sistemàtica.

Un cop final itzada aquesta excavació el l loc va ser
abandonat, sense comptar amb cap tipus de protecció,
quedant cobertes de vegetació i malmeses en part per la
instal·lació d'una canonada de gas la dècada de 1 970.

Caldrà esperar al novembre de 1 985 perquè es torni a
parlar del jaciment. FGC va iniciar treballs d'ampliació de
tal lers a l 'estació de Martorell-Enl laç. Una ampliació que
es feia al costat nord-est dels tal lers existents, en un
terreny fins aleshores ocupat per diverses vies pràctica-
ment en desús. Assabentat el CEM, es va donar avís al
Servei d’Arqueologia de la Generalitat, donant l loc a la
realització de diverses visites i a la recoll ida de dades res-
pecte als treballs anteriors. En aquell moment la major
part de la superfície potencialment excavable havia estat
ja coberta per una llosa de formigó que formava part
dels nous tal lers, amb la qual cosa les possibil itats d'inter-
venció es reduïen a la fonamentació dels pilars que ha-
vien de sustentar la coberta de l’edifici.

En base a les dades relatives als treballs de 1 965 i a les
obtingudes amb l'observació i estudi del l loc, es va traçar
una secció teòrica, que posava en relació la zona excava-
da el 1 965 i la zona en obres i que permetia inferir l ’exis-
tència de restes arqueològiques, que previsiblement es
veurien afectades pel nou edifici ja que els pilars a cons-
truir tenien prevista una fondària de fonamentació d’en-
tre dos i tres metres.

Des del mes de desembre de 1 985 i fins a finals de febrer
de 1 986 es van excavar amb seguiment arqueològic els
1 4 pous de fonamentació previstos a l’obra.

Alfred Mauri

La intervenció es va realitzar sota la direcció d’Alfred Mauri,
amb Mercedes Torrecil la com a arqueòloga tècnica i amb la
col·laboració de membres del CEM i estudiants d’arqueologia de
la UB. L’estudi dels materials arqueològics va ser realitzat per
Montserrat Farreny.
Fotofografies:Arxiu del CEM (Jaume Amat i Alfred Mauri)

L' EXCAVAC IÓ DE 1 965

L ' EXCAVAC IÓ DE 1 984
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A CASA NOSTRA: vi l ·l a romana de Martore l l - En l l aç (Carrer d e Mon tserrat / c arrer d e l T i t)

Dins el cercle, a la imatge de l’esquerra, podem veure l’àrea excavada el 1 965, que va posar al descobert part de l’àrea residencial
de la vil·la. A les imatges superiors veiem una petita piscina amb graons, posteriorment inutil itzada, com s’identifica pels pilars que
sustentaven un paviment superior, sota el qual circulava l’escalfor proporcionada per un forn proper. La major part de les
estructures corresponen a unes instal·lacions termals privades, habitual a les vil·les romanes. A les imatges es confonen els murs
amb els testimonis de terra deixats en el procés d’excavació, d’acord amb la metodologia arqueològica de l’època. Avui aquests són
un element clau per recuperar la informació que no podem conèixer en no disposar de la memòria dels treballs realitzats. La major
part d’aquestes restes són actualment soterrades pel jardí format sobre el jaciment i són encara recuperables.

Vista aèria de l’entorn i dels
tal lers de FGC amb indicació de
les zones excavades el 1 965 i el
1 984

Murs formats per còdols de mida gran en sec

Murs de pedra de mida mitjana, collada amb morter

Mur de tàpia

Obra de formigó (fonament d’un antic tal ler ferroviari)

Murs de carreuons de gres roig, collats amb moter

Paviment d’opus signinum

Paviment format amb tegulas

Planta ampliada de la zona
excavada el 1 984, amb indicació
de les característiques dels
elements constructius
identificats

A un i altre costat del carrer de Montserrat les restes de la vil·la eren cobertes per una capa de terra que permetia cultivar-hi a
sobre. És la capa marronosa que es pot observar a la imatge de l’esquerra. Sota s’acumulen les restes de murs i paviments, en
aquest cas corresponents en part a la zona residencial i en part a la zona rústica o de serveis, com ho mostra la ceràmica
recuperada, majoritàriament fragments d’àmfora i grans gerres (dolium). A la mateixa imatge s’identifica la transformació a la zona
ferroviària, on s’acumula una capa de color ocre per anivel lar l ’espai que ocuparà un primer tal ler, del qual podem veure el
fonament de formigó. Podem veure paviments i murs de diferents tipologies localitzats al fons dels pous de fonamentació. Totes
aquestes restes es conserven soterrades pels fonaments i els tal lers actuals, inaccessibles, però preservades.
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La vil·la constituirà un dels elements claus
en l’organització i explotació de l’espai
rural durant l ’època romana. Tot i que al
l larg dels segles experimentarà transfor-
macions, podem identificar tres parts
fonamentals:
· La urbana, reservada al propietari
(dominus)

· La rústica, on s’instal·laven els esclaus,
els animals i les eines

· La fructuària, destinada a l’elaboració
i conservació dels productes del
camp.

Tot i al seva funció com a explotació
agropecuària, la vil·la també era lloc de
descans i d'esbarjo. Per aquest motiu la
zona residencial , tot i que segons el poder
adquisitiu del propietari, disposava de
menjadors d'estiu i d'hivern (triclinia) ,
dormitoris (cubicula) , sales de recepció i
de reunions (oecus) , bibl ioteques, banys
termals, etc. Precisament la zona excavada
a Martorrell-Enl laç el 1 965 correspon a
unes instal·lacions termals de la vil·la.

L’emplaçament de les vil·les procurava la
proximitat a bons camins, disposar de
terres fèrtils, boscos, etc, i assegurar el
proveïment d’aigua. En el cas de la de
Martorell-Enl laç provenia de la deu de
l’actual font del Mamut. L’aigua es conduïa
mitjançant canals, aqüeductes i tubs de
plom.

A vegades a la vil·la hi trobem associades
també infraestructures com ara forns per
a la producció d’àmfores, destinades al
transports i comercial ització de la pro-
ducció, que sovint porten impresa la
marca que ens permet identificar-ne l’ori-
gen i la circulació.

El nombre de vil·les identificades a
l’entorn de ciutats com Barcino, Baetulo i
Iluro és força elevat. Només dins el terme
de l’antiga baronia de Castellvel l podem
esmentar les de can Pedrerol de Baix
(Castel lbisbal), el Palau (Sant Andreu de la
Barca), Martorell-Enl laç (Martorell) i Sant
Hilari (Abrera). Cap d’el les excavada de
forma sistemàtica i en cap cas visitables.

Per conèixer de més a prop aquestes
construccions, el seu funcionament i la
manera com s’hi vivia, us recomanem en
aquest cas que us desplaceu a Sant Boi de
Llobregat on, quasi a tocar de l’estació de
FGC, trobareu les magnífiques instal·la-
cions que acullen les restes de les const-
ruccions termals corresponents a la part
urbana d’una d’aquestes vil·les. És a dir,
unes termes, que en aquest cas tenien
caràcter privat, a diferència de les públi-
ques que es trobaven a les ciutats.

A TOCAR DE CASA: l es termes romanes

LA DESCOBERTA
Les termes de Sant Boi de Llobregat van ser localitzades l’any 1 953 per l 'estudiós
local Carles Martí i Vilà, en interpretar un document de l’any 1 826 en que es
denominava el l loc on són les termes amb el nom de la Mesquita. Un grup
d’aficionats van començar unes excavacions que van posar a la vista el frigidarium, o
sala freda dels banys. Més endavant es va descobrir un forn d’àmfores, més antic.

L’any 1 959 es va aixecar un primer edifici per aixoplugar les restes del frigidarium i
del tepidarium o sala tèbia. L'excavació es va reprendre el 1 989 i va culminar el
1 998, quan es va inaugurar l’edifici actual per tal de fer-les visitables.

Mapa amb la ubicació de vil·les i
assentaments romans a l 'enton
de Barcino, Baetulo i I luro
(Font:Atles d'Història de
Catalunya. Edicions 62)
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A TOCAR DE CASA: l es termes romanes (San t Bo i d e L l obregat)

LA VI L·LA
La imatge de l’esquerra ens mostra la
maqueta del conjunt de la vil·la romana
de Sant Boi de Llobregat, amb l’aspecte
ideal que tindria cap a l 'any 200 dC.
L'edifici de primer terme correspon a
l'ocupat per les termes, que van estar
en ús almenys fins els segle Vè.

La presència d’un vaixell a tocar de la
vil·la no ha d’estranyar ja que en aque-
l les dates el delta del Llobregat no so-
lament no existia, sinó que la desem-
bocadura de riu formava un estuari na-
vegable.

El vi de Sant Boi s’exportava a les
Gal·l ies i a Roma, mitjançant vaixells.
Les restes d’'amfores, amb marques de
procedència, permeten conèixer els
circuits comercials de l’època.

LES TERMES
Trobem a les termes de Sant Boi tots
els espais característiques d’aquest
tipus d’instal·lacions:

1 – Caldarium: sala del bany calent, amb
una banyera

2 - Apodyterium: vestuari

3 – Sudatorium: sala del bany de vapor

4 – Frigidarium: sala principal, que a
l’extrem esquerra inclou la piscina de
majors dimensions. La sala està
decorada amb un mosaic del qual es
conserva una bona part

5 - Tepidarium: sala tèbia util itzada per
a massatges i olis

Les termes eren equipades amb diver-
sos forns mitjançant els quals s’escalfa-
va l’aigua i l ’ambient de les sales calen-
tes.

D’esquerra a dreta, les imatges
ens mostren una de les àmfores
trobades a l’excavació; una imatge
de conjunt de les termes; el
caldarium; i el frigidarium amb el
seu mosaic.

1

2
3

4

5

Per a més informació
sobre la visita a les

termes romanes i altres
elements de patrimoni

de Sant Boi de
Llobregat, podeu

consultar el web del
museu:

www.museusantboi.cat
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Vaig esdevenir “margarida” a l’estiu de
2002, tot just acabat el primer curs de
la l l icenciatura d’Història. Fou ales-
hores quan vaig agafar una paletina
per primera vegada convidada, com
tants d’altres, per qui havia estat la
meva professora a la Universitat, la
Xari Navarro. Aquell primer contacte
amb l’arqueologia em va fer pensar
que potser aquella tasca podria
formar part de la meva professió
futura i de la meva vida. Any rere any,
el mes de jul iol quedava reservat per
a Santa Margarida fins que, quinze
anys després, sóc incapaç d’imaginar la
meva carrera acadèmica i professional

sense l’aprenentatge i l ’experiència
adquirida a Martorell .

Com que una cosa sempre porta l’al-
tra, amb el pas dels anys l ’excavació
de l’estiu no era suficient, sabia a poc,
i els divendres vaig començar a treure
el cap pel Centre d’Estudis Martore-
l lencs, a col·laborar amb l’estudi dels
materials i les activitats que s’hi orga-
nitzaven fins a integrar-me com a
vocal de la junta. En els companys del
CEM sempre hi he trobat un gran
suport, especialment al l larg dels anys
de preparació de la meva tesi sobre
ceràmica grisa. Les estones de con-
versa, l ’aprenentatge d’una metodo-
logia pròpia i rigorosa, han estat una
font valuosa de coneixement i d’ins-
piració en la meva carrera.

A Santa Margarida hi he viscut moltes
coses, però puc quedar-me’n amb una:
l ’any que em vaig l l icenciar, quan ja
tenia mig l l igat el projecte de tesi i
mentre celebràvem amb un sopar el
final de la campanya d’excavació, l ’Al-
fred Mauri em va regalar en nom del
CEM un càntir de ceràmica grisa de
Verdú. Em sembla que vaig ser ben
conscient d’haver arribat a un punt de
no retorn; de Santa Margarida ja no
en podria sortir. Tothom sap que
només cal un càntir negre per gua-
nyar-me el cor...

EstherTravé Allepuz
Professora d’història medieval
Universitat de Barcelona

Setmana de la Ciència 201 6 i
Píndoles d’Història i Patrimoni
Dins els actes de celebració de la
Setmana de la Ciència es va presentar el
dia 1 8 de novembre una nova Píndola
d’Història i patrimoni, en aquest cas
dedicada a "LA RECERCA HISTÒRICA
A MARTORELL. 80 anys de la
publicació de l'Historial de Martorell de
Fèlix Duran i Cañameras".

El mateix dia vam presentar el número
3 d’APUNTS. Butl letí del CEM i la Base
de dades bibliogràfica de Martorell, que
podeu consultar i a la que podeu fer
aportacions des del web del CEM.

L'exposició va estar oberta al públic
també durant els dies 1 9 i 20 de no-
vembre de 201 6. Aquest 201 7 es podrà
visitar novament durant el diumenge 30
d'abril , dins les activitats de la Fira, i a la
tardor a la Bibl ioteca de Martorell .

Curs de genealogia
Dins el mateix programa, els dies 1 9 i
26 de novembre es va desenvolupar un
curs de genealogia adreçat a persones
interessades en conèixer els camins per
esbrinar la genealogia de la seva família
o investigar en aquest camp.

Amb un plantejament de caràcter
pràctic, es van tractar els conceptes i
les eines que calen per a la recerca i les
fonts d'arxiu i a través d'Internet que
ens poden proporcionar informació so-
bre els nostres avantpassats. Es va faci-
l itar als participants un extens dossier.
El curs i l ’elaboració dels materials va
estar a càrrec dels genealogistes Ramon
Benavente i Ramon Rovira.

Sant Jordi 201 7
Durant el dia 23 d’abril el CEM serà
present a la 39a Fira del Ll ibre, a la
plaça de les Cultures, on es podran
adquirir les publicacions de l’entitat i on
podeu conèixer d’aprop les activitats
del CEM.

975 anys de la fundació del
monestir de Sant Genís de
Rocafort
Aquest proper mes d’abril s’escau el
975 aniversari de la fundació del mo-
nestir de Sant Genís de Rocafort. Amb
aquest motiu hem preparat un seguit
d’activitats que desenvoluparem entre
els mesos d’abril i maig a les instal·la-
cions de la Bibl ioteca de Martorell , a
l ’avinguda de les Mancomunitats Co-
marcals, 1 3:
· 8 d'abril a les 1 1 h: Inauguració de
l’exposició "Sant Genís de Rocafort. Un
monestir medieval a Martorell" i tal ler
d'escriptura medieval
· 26 d'abril a les 1 9 h: Conferència:
“Sant Genís de Rocafort i Santa Marga-
rida: història, arqueologia i futur” a càrrec
d’Alfred Mauri, Pablo del Fresno i Josep
Socorregut
· 1 1 de maig a les 1 9 h: Conferència: “El
monaquisme medieval a Catalunya”, a
càrrec de Josep Hernando
· 1 4 de maig, a les 1 0 h:Visita guiada al
monestir de Sant Genis de Rocafort.
Punt de trobada: plaça del Portal
d'Anoia.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

A MÉS A MÉS

NOTÍCIES

ACTIVITATS




