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M’era xocant arribar a Martorell amb
tren, dels d’abans sense aire condicio-
nat, un matí d’inicis de jul iol de 1 984,
molt calurós, i no estar de vacances a
la platja. Començava l’aventura: la
primera excavació d’una estudiant
pipioli de segon curs. A l’estació de la
renfe ens va recoll ir la Dra. Navarro
(crec recordar que érem 2 o 3 perso-
nes) amb el seu panda de color ver-
mell , les finestres ben obertes, la
cl imatització de l’època.

El jaciment de Santa Margarida em va
semblar massa al lunyat de la població.
Se’m va fer estrany passar per sota un

gran pont, el de l’autopista, i agafar un
camí estret en direcció al cementiri
municipal. Una masia antiga i una
“ermita” de color rogenc ens van
donar la benvinguda al cap d’una es-
tona.

Recordo que, mentre ens apropàvem
carregats amb les motxil les, vaig veure
força gent treballant a ple sol. No
podria donar-ne massa detal l perquè
la següent imatge va ser la que em va
copsar l’atenció i em va deixar asto-
rada: un home despullat estava feine-
jant amb un pic a la mà, a ritme d’una
música clàssica contundent. Nudisme
arqueològic? Fil musical en una exca-
vació? On t’havies ficat pipioli? L’ària
més coneguda de La valquíria em va
tornar a la realitat. L’incomparable

Francesc de Castro ens va saludar en
banyador minúscul de color pell (un
tanga, es deien l lavors). L’aventura
prometia!

Aquell mes a Santa Margarida va ser
polsós, suós, i també rial ler, divertit, un
autèntic “tocar de peus a terra”, mai
mil lor dit, del que és la tasca de
l’arqueòleg: aprenentatge continu, es-
forç, treball en equip i molta passió.
Van ser gairebé 30 dies de ll içons
d’arqueologia, i també de vida, molt
ben impartides per l’estimada Xari i el
benvolgut Alfred, bons mestres i mi-
l lors persones.

Marta Miró i Garcia

Presentació d’Apunst núm 4
L’1 1 de març vam presentar a la seu del
CEM el número 4 d'Apunts. L'acte de
presentació el vam completar amb un
tal ler per mostrar com l'arqueologia
ens endinsa en el coneixement històric.

975 anys de Sant Genís de
Rocafort
El passat 8 d’abril vam inaugurar a la
Bibl ioteca de Martorell l ’exposició Sant
Genís de Rocafort. Un monestir benedictí
del segle XI a Martorell que es podrà
visitar fins el dia 1 3 de maig. L’expo-
sició ofereix un recorregut per la histò-
ria d’aquest monestir i del territori del
priorat de Sant Genís, juntament amb
informació detal lada dels treballs de
consolidació de 201 4 i les interven-
cions arqueològiques realitzades el
1 937 i el 201 4.

La inauguració es va complementar
amb un tal ler participatiu d’escriptura
medieval a càrrec d'Octavi Aluja. Petits i
grans van poder practicar i iniciar-se en
l'art de la cal·l igrafia, cadascú amb el
seu càlam (ploma de canya) i tinter amb
tinta d'origen vegetal.

Pràctiques d’arqueologia
Els dies 31 de març i 7 d’abril , una qua-
rentena d’alumnes del Grau d’Arqueo-
logia de la Universitat Autònoma de
Barcelona van realitzar pràctiques de
dibuix arqueològic de camp a Santa
Margarida. La formació va estar a
càrrec de membres del CEM i de
l’equip del projecte de recerca arqueo-
lògica en aquest jaciment.

Tal i com es ve programant en els
darrers anys, el dissabte 22 d’abril es va
dur a terme una nova edició de la
cocció experimental de ceràmica a
Santa Margarida a càrrec dels alumnes
de segons curs del Grau d’Arqueologia
de la Universitat de Barcelona. Enguany
hem comptat amb la presència de Joan
Vicens, director del Museu de la
Terrissa de Quart, el qual va presentar
diversos treballs etnològics realitzats
amb els terrissers de Quart.

Fira del llibre i entitats
El 23 d’abril hem estat presents a la Fira
del llibre i entitats que va tenir l loc a la
plaça de les Cultures, en motiu de la
Diada de Sant Jordi. Des d’al là vam
donar a conèixer les publicacions i les
activitats que portem a terme.

Actes dels 975 anys de Sant Genís
de Rocafort

Conferència
Pel dia 1 1 de maig, a les 1 9 hores, hem
programat la conferència El monaquis-
me medieval a Catalunya, que estarà a
càrrec de l’historiador Josep Hernando.
L’acte tindrà l loc a la Bibl ioteca de Mar-
torell .

Visita comentada a Sant Genís
Pel dia 1 4 de maig, com a cloenda de la
celebració dels 975 anys del monestir,
farem una visita comentada a Sant
Genís de Rocafort. No cal inscripció
prèvia. La sortida es farà des de la plaça
del Portal d’Anoia, a les 1 0 del matí. Cal
dur calçat adient.

SM201 7
El 3 de jul iol donarem inici a una nova
campanya d’excavacions al jaciment de
Santa Margarida, completant així les
actuacions de recerca previstes pel
quadrienni 201 4-201 7. Aquesta campa-
nya es complementarà amb la de pràc-
tiques que realitzarà un grup del Grau
d’Arqueologia de la Universitat de Bar-
celona entre el 1 6 i el 26 d’agost.

El dijous 20 de jul iol , a les 1 9 hores,
tindrà l loc la Jornada de portes
obertes a Santa Margarida.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net
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