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Portades de les dues publicacions
editades pel CEM en relació al priorat i
al monestir de Sant Genís de Rocafort

El 8 d’abril de 1 042 Bonfill i Sicarda, aleshores senyors de
Castellvell de Rosanes, van decidir fundar un monestir dalt
d’un turó on ja existia una església o capella sota l’advocació
de Sant Genís de Rocafort, donant lloc així a la creació
d’aquest monestir i a l’inici d’una història que enguany compleix 975 anys.
L’activitat programada pel CEM al llarg dels mesos d’abril i
maig gira a l’entorn de la celebració d’aquest aniversari, tot
reivindicant la necessària restauració, desenvolupament del
projecte de recerca i de difusió d’aquest conjunt on s’imbriquen territori i dos monuments emblemàtics de Martorell
com el propi monestir i l’església de Santa Margarida. Per
aquest mateix motiu la major part dels continguts d’aquest
número d’ Apunts giren també a l’entorn de Sant Genís de
Rocafort i el monaquisme medieval.
El programa d’activitats que hem preparat ja es va encetar el
mateix dia 8 d’abril d’enguany amb la inauguració de l’exposició “ Sant Genís de Rocafort. Un monestir benedictí del segle
XI a Martorell”, acompanyada d’una activitat orientada a donar
a conèixer les tècniques d’escriptura medieval. L’exposició es
pot visitar a la Biblioteca de Martorell fins el dia 1 3 de maig.
Aquest programa tindrà continuïtat amb dues conferències, la
primera celebrada el 26 d’abril, exposant fonamentalment els
resultats de la intervenció arqueològica realitzada el 201 4 a
Sant Genís, mentre la segona, l’1 1 de maig, ens situarà Sant
Genís en el context del monaquisme a la Catalunya medieval.
Activitats totes elles que portem a terme en col·laboració
amb la Biblioteca de Martorell i amb el suport de l’Ajuntament de Martorell.
Tancarem el programa d’activitats amb una visita comentada a
Sant Genís de Rocafort, el dia 1 4 de maig a les deu del matí.
En aquest mateix butlletí, a més de les referències i qüestions
que es tracten en relació al monestir i el territori del priorat
de Sant Genís, us proposem una visita al monestir de Sant
Cugat del Vallès. Un lloc d’interès per conèixer un dels monestirs medievals més importants, proper i vinculat a la història de Martorell i altres municipis de la rodalia.
En aquest mateix butlletí trobareu també un nou capítol de la
secció Va passar per aquí, en aquest cas amb la crònica del pas
de la processó funerària que duia el cos del rei Joan II cap al
monestir de Poblet per al seu enterrament.
A l’apartat de notícies i activitats trobareu referència a
algunes de les que ja us hem comentat i la previsió de cara a
l’inici de la nova campanya de recerca arqueològica al jaciment de Santa Margarida entre els mesos de juliol i agost.
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Malgrat el fort impacte de l’autopista
AP-7, Martorell té en els terrenys que
corresponien a l’antic monestir de
Sant Genís de Rocafort, entre la serra
de l’Ataix i el riu Anoia, un tresor a
preservar.
Dins aquest territori es conjuguen
els darrers espais
agrícoles de Martorell, amb l’entorn del riu Anoia,
la muntanya i el
bosc i dos monuments que li donen unitat històrica:
Sant Genís de Rocafort i Santa
Margarida. També perviuen dos dels
pocs masos amb què compta Martorell: Can Sunyolet i Can Pastaller,
tot i que aquest darrer es troba en
situació crítica.
L’arqueologia ens permet recular en
la història del lloc fins al segle IV com
a mínim. Conjuntament amb la informació proporcionada per la documentació conservada als arxius, podem conèixer de forma força detallada la transformació i evolució d’aquest territori, del paisatge i els seus
habitants.
La propietat municipal de Santa Margarida i Sant Genís, juntament amb la
masia de Santa Margarida, ja han permès de fa anys desenvolupar una recerca arqueològica impulsada des del

CEM, de referència i extensible també a la formació dels futurs arqueòlegs, mantenint convenis amb l’Ajuntament i les universitats de Barcelona
i Autònoma de Barcelona.
El territori de
Sant Genís es presenta com una oportunitat única
on fer confluir
tots aquests elements per fer
possible conèixer
la història de Martorell, però alhora ser exemple per
comprendre les transformacions del
territori tant per factors naturals com
per l’impacte humà.
L’estudi de la història, de la natura, la
restauració del paisatge, la vinculació
de l’espai a la recuperació de les
vores de l’Anoia amb un itinerari que
el ressegueix, la recuperació del bosc
i la muntanya, la recuperació dels camins i les fonts, les darreres activitats
agràries... Un conjunt d’oportunitats
per a fer-ne un espai de recerca, aprenentatge i lleure, d’especial importància pel seu impacte molt positiu en
la qualitat de vida dels habitants d’una
zona amb gran densitat de població,
d’edificacions residencials i industrials
i infraestructures.
Una oportunitat a l’abast, que no es
pot deixar passar.

Un conjunt
privilegiat per a la
recerca i la difusió

Imatge aèria de part de l'antic territori del monestir amb indicació de la situació de
Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort (Imatge de l’ICGC)
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VA PAS S AR P E R AQU Í
Joan II, rei de la Corona catalanoaragonesa, anomenat per uns “ el Gran ” i
per altres “ el Sense Fe” fou el pare de
Ferran el Catòlic. També fou el pare de
Carles, príncep de Viana, la mort del
qual propicià la Guerra Civil catalana
de 1 462-1 472, entre el rei, recolzat pels
remences, i la Generalitat. Joan II morí a
Barcelona el 1 9 de gener de 1 479, a
l’edat de 80 anys. Se li feren uns
grandiosos funerals a la catedral i fou
conduit a Poblet per a ser enterrat en
el panteó reial. En aquest panteó, manat
construir per Pere el Cerimoniós, ja hi
havia dipositats els cossos dels reis del
casal de Barcelona de finals del segle
XIV i el del pare de Joan II, Ferran
d’Antequera (més tard s’hi traslladaria
també el del seu germà i antecessor en

la corona Alfons el Magnànim).
Pere Miquel Carbonell, arxiver de
l’Arxiu Reial de Barcelona, va escriure
una crònica detallada dels fets titulada
De exequiis sepultura et infirmitate Regis
Ioannis Secundi en la qual exposava els

fets i les cerimònies que es van dur a
terme des de la mort del rei fins al seu
enterrament.

Aquest document fou transcrit per
l’arxiver i reorganitzador de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó, Pròsper de Bofarull
i publicat pel seu fill Antoni de Bofarull,
també arxiver de l’ACA, en el volum
27-28 de la Colección de Documentos
Inéditos del Archivo General de la Corona
de Aragón (1 864).

La comitiva fúnebre sortí de Barcelona
el dijous dia 4 de febrer, passà a
Martorell la nit del divendres al
dissabte i arribà a Poblet el dimecres
següent, dia 1 0 de febrer de 1 479. Aquí
recollim només el relat d’una part
d’aquest viatge: la sortida de Barcelona
pel Portal de Sant Antoni i el trànsit de
la comitiva per Martorell.
Pel que fa a les dificultats del tram
entre Martorell i Vilafranca cal advertir
que la via romana de Martorell al
Penedès ja feia segles que s’havia
perdut i que el camí fins a Sant Sadurní
es feia per la llera de l’Anoia; situació
documentada encara per als traginers
del segle XIX.

1 479 . Viatge del cos del rei Joan II per vengueren a la vila de Sant Andreu de la qual fou dita alta ab la solemnitat deguda
al seu enterrament a Poblet, pel cronista barcha de Lobregat al de Aygues-toses e e acabada que fou la dita missa deconPere Miquel Carbonell , a De exe- passant per lo mig de la vila sonants les tinent sobre lo dit cors Real fou feta una

quiis sepultura et infirmitate Regis
Ioannis Secundi

Capitol LXXIIII qui tracta com fou rebut lo
cors Real al portal de Sent Antoni per lo
Abbat de Sanctes Creus e monjos del dit
Monastir e del Monastir de Poblet.

E arribats que foren lo dit cors Real e
processo al dit portal de Sent Antoni
aqui denant la Esglesia del dit portal
trobaren lo abbat de Sanctes Creus
vestit en pontifical ço es portant la sua
mitra en lo cap stant en mig de dos
mongos vestits ço es la hu com a diacha
e laltre com a sotsdiacha. E lo diacha
aportava en la ma una crossa dargent e
aqui apres de aquests havia una gran
multitud de mongos dels monastirs de
Poblet y de Sanctes Creus los quals
constituits aqui en bella processo e
portants denant ells la creu alçada tota
de pur argent e molt be levorada
acompanyada de dos bells canalobres
dargent reberen e prengueren lo dit
Real cors lo qual la dita gran processo
havia aqui acompanyat.
..........................................

Capitol LXXX qui tracta de la solemnitat
feta al cors Real passant per la Barca e per
Sant Andreu de Aygues-toses e venint a
Martorell.

Feta la dita collatio e refrescament tots
los sobredits que acompanyaven lo dit
cors Real se partiren ab lo dit cors
decontinent de la dita vila [de Molins de
Rei] e tiraren dret cami fins a la barcha
de Lobregat e passada la dita barcha

campanes de aquella vila e feta aqui llur
absolutio dret cami feren la via de
Martorell e de continent foren en vista
de la dita vila totes les campanes
sonaren e repicaren. E exint la creu e lo
clero de la predita vila se aplegaren los
dits abbat e mongos e tots ensemps ab
bella processo e fort ordenadament cantants psalms e dient orations entraren
per la dita vila de Martorell. E faents lo

absolutio la pus solemnement que fer se
pogue.

Capitol LXXXI qui tracta de les absolutions
fetes al cors Real quant fou junct en
Vilafranca de Penades.

E feta la dita absolutio fou pres lo dit
Real cors e tret de la dita Esglesia de
Martorell e axi acompanyat dels seus
com dessus es dit feu
lo cami de Vilafrancha
de Penades. En la qual
vila per causa de les
moltes aygues que en
a-quell cami se trobaren e a causa dels barranchs e mal cami
que attrobaren arribaren hi de nit hora ja
molt tarda. E mes solemnement e ab multa
serimonia lo dit Real
cors dins la major Esglesia parroquial de
dita Vilafrancha e fetes
les solemnes absoluTomba reial d'Alfons I el Cast, Joan I el Caçador i de Joan II, al tions tota la dita noble companya sen ana
monestir de Poblet
a leuiar cascu en sa
(Foto de Lluís Codina Vilà)
posada e tot lo secami de la Esglesia metteren fort solem- guent dia que era digmenge e comptanement aquell Real cors dins la Esglesia vem VII del dit mes de febrer resta lo dit
de aquella vila en la qual feta solemne Real cors dins la dita Esglesia de Vilaabsolutio fou lo dit cors lexat aquella nit francha en la qual vila aquell digmenge li
e tots los de la Real companya aquella foren fetes nobles e Reals exequies ab
nit se aleuiaren e reposaren. E venint lo missa cantada vespres completes e maseguent dia que era dissapte e compta- tines.
vem sis del prop dit mes de febrer per
lo mati fou aqui dins la predita Esglesia
de Martorell apparellada una missa la
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A C ASA N OSTRA: monestir de Sant Genís de Rocafort
Conegut popularment com a castell de Rocafort, les
U N I TI N ERARI PER A LA VI SI TA
restes que trobem al cim del turó d'aquest nom
corresponen de fet a un monestir benedictí fundat el
1 042 pels senyors de Castellvell de Rosanes, Bonfill i
Sicarda, amb la voluntat de fer-lo el panteó de la nissaga.

El monument ha estat envoltat de llegenda, almenys des
del segle XVIII, considerant que es tractava d'una
fortificació dels templers. Una llegenda bastida a partir de
considerar, equivocadament, que les creus que decoren
els sarcòfags encastats al mur lateral de l'església
corresponien a aquest orde.
La recerca ha donat llum a la història real d'aquesta
fundació que constitueix un interessant exemplar de
conjunt monàstic primerenc, l'activitat del qual s'estronca
pràcticament al segle XV. Els edificis que veiem avui, i
possiblement l'establiment de la comunitat, es produirà
temps després de la fundació, ja dins el segle XII, moment
en el qual també es transforma l'església de Santa
Margarida, que passa a ser parròquia del territori
monàstic.
Sant Genís de Rocafort va ser en mans privades fins el
1 967, quan va ser cedit a l'Ajuntament de Martorell pel
seu antic propietari, Pau Sendrós Roig, juntament amb la
casa i l'església de Santa Margarida. Malauradament des
de les hores, poc s'havia fet a Sant Genís pel que fa
referència a la seva preservació, fins al punt que en els
darrers anys s'havia agreujat el seu estat tant per l'acció
de la vegetació i els agents meteorològics, com pel
vandalisme que va patir l'interior de l'església, plena de
pintades.
Més enllà d'algunes intervencions puntuals, propiciades
pel Centre d'Estudis Martorellencs als inicis dels anys
1 990 per eliminar vegetació i les pintades que
embrutaven els murs de l'església, el monument no serà
objecte de cap atenció fins el 201 0, moment en el qual
s'inicia el procés de documentació per a l'elaboració d'un
Pla Director que serà aprovat el 201 1 per l'Ajuntament
de Martorell i per la Comissió del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya i que comptarà amb el
finançament provinent de l'1 % Cultural, aportat per
l'empresa Abertis.
Serà a partir d'aquesta fita que el 201 4 Sant Genís serà
objecte d'una primera fase d'excavació arqueològica
sistemàtica, finançada per la Diputació de Barcelona, que
abastarà l'àmbit de l'església, la identificació en planta
d'estructures en tota la superfície del recinte i la
realització de dues cales de prospecció als extrems nord
i sud.
L'accés a Sant Genís de Rocafort és practicables des de
dos punts diferents. El primer i més habitual és el que
trobem prenent la carretera de Martorell a Gelida (C243b), que alhora ens ofereix tres alternatives possibles.
El segon és des de la carena de la serra de l'Ataix i
correspon a l'accés medieval.
Des de la carretera de Martorell a Gelida el camí d'accés
el podem prendre seguint un corriol just després del
torrent de la Vall, en una primera opció que ens estalviarà
el caminar per la carretera; la segona opció la trobarem a
uns 200 m més enllà, en sentit Gelida, i ens donarà accés
a l'antic camí de les pedreres que, després d'uns 350 m,
enllaça amb el camí que ve directament des de la
carretera i el punt d'aparcament creat a tocar de la
carretera a Gelida.

L'entrada actual al recinte del monestir
la fem pel punt 1 , oposat al de l'entrada
original. Aquí destaquen les restes d'una
construcció d'aproximadament nou per
cinc metres, la qual acull a l'interior les
restes d'una cisterna. No podem saber
si suportava altres dependències a
sobre, però per les dimensions tot fa
pensar en un espai edificat a la manera
de torre, amb potser dues plantes per
sobre del nivell actual.
Al punt 2 trobem una zona sense edificacions visibles, on l'excavació arqueològica haurà d'aclarir el seu ús. Orientada al nord, sembla que es va desestimar per acollir les edificacions monàstiques i potser es va destinar a espais
d'hort i corrals.
Al punt 3 trobem novament restes de
murs que, igualment, sembla que hagin
de correspondre a edificacions secundàries. Cal destacar aquí la presència
d'un gran bloc format per pedres i argamassa, el qual correspon a les restes de
l'absis enderrocat el 1 928. També podem observar com l'església s'assenta
directament sobre la roca.
Al punt 4 veiem l'aflorament de la roca
en la qual hi ha excavats un mínim de
dos forat de pal, circulars, que podrien
correspondre a les restes de fortificació
primitiva. No pas a forques, com s'ha
plantejat en algun cas. Cap a l'est, la
muralla apareix oberta, deixant pas cap
a un conjunt de graons tallats a la roca,
que giren cap a migdia i baixen cap al
peu de la torre de planta circular que
veurem tot seguit.
Situats al punt 5 ens trobem davant l'estructura de fortificació més potent del
recinte format per una torre de planta
circular de 6,7 m de diàmetre exterior i
2,1 m d'interior, i un parament de muralla, amb tres grans espitlleres, que arriba
a assolir un gruix de pràcticament 2 m.
La potència de la fortificació en aquest
indret es justifica pel fet no solament de
ser el punt més vulnerable del turó de
Rocafort, sinó també perquè era precisament el punt d'entrada i d'accés original. A l'exterior, just al peu de la torre,
es conserva el retall a la roca que permetia accedir a una passera de fusta,
formada per tres bigues, de les quals
encara podem veure els encaixos a la
roca.
Tot fa pensar que la muralla servia,
alhora, per a sustentar un conjunt d'arcs
i voltes que creaven un corredor cobert per sota del nivell de les construccions superiors, que tindria accés també
des del punt 6 , on podem contemplar
una petita balma amb perforacions a la
roca que posen de manifest l'aprofitament intensiu de l'espai. Des d'aquest
punt podem ascendir cap els situats
més amunt. Les estructures que configuraven la plataforma d'accés a l'església
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per la porta principal han desaparegut
totalment, fins a fer-la avui impracticable.
Al punt 7 ens trobem les restes d'una
escala. Aquest punt i el 8 ens assenyalen
els espais ocupats per les dependències
monàstiques. Difícils de delimitar encara, pendents de l'estudi arqueològic, però suficient per identificar alguns àmbits
i la construcció aprofitant i retallant la
roca, que conserva traces d'arrebossat
en alguns punts.
Al l'entorn d'on situem el punt 8
trobem un conjunt de murs que delimiten el perímetre de les dependències
monàstiques, a tocar de l'església i del
claustre i que segurament s'estenien
sobre l'espai que cobria el nivell inferior,
delimitat per la muralla que hem vist al
punt 5 .
El tram final de la visita se centra en
l'església i el seu entorn, començant pel
punt 9 . Aquí veiem un espai lliure de
construccions, de forma poligonal irregular, a tocar de la porta lateral de
l'església al costat de migdia, just on es
conserven diversos sarcòfags encastats
al mur, en el que havia estat un espai
semicobert, a manera de claustre.
Aquest claustre pel seu costat oest està
limitat per una roca retallada que encara té restes de l'arrebossat que la recobria, i d'un empedrat.
El punt 1 0 correspon a l'església, que
presenta una planta rectangular i era
coberta amb una volta apuntada. La
capçalera, avui pràcticament desapareguda, la podem descriure gràcies a les
fotografies conservades.
L'interior de l'església era dividit en tres
parts mitjançant dos arcs torals, dels
que avui solament se'n conserva un.
Des d'aquest arc i dels dos graons que
hi ha sota seu i fins el fons, es defineix
l'espai corresponent al presbiteri, amb
dues capelles laterals. Entre l'arc toral
conservat i el desaparegut, es delimita
el cor, i des d'aquest fins a la porta d'entrada, la nau, amb una distribució simètrica que es configura mitjançant dues
capelles a cada costat.
Pel que fa a la façana, per la cara interior presenta l'obertura de la porta
principal, sense cap mena de decoració,
sobre la qual s'obre una finestra, que
actualment és coronada amb un arc
escarser, posterior a l'obra romànica.
Per la part exterior la façana mostra els
únics elements decoratius, tant a la
porta com a la finestra superior.
Finalment si sortim a l'exterior de l'església, al costat nord, trobarem un espai
obert, assenyalat amb l' 1 1 , on probablement se situava un sector de cementiri.

(Serra d e l 'Atai x)
Imatge de l'absis, destruït el 1 928, en una fotografia de Josep Salvany

U N A CRON OLOG I A DE REFERÈN CI A

Segle VI: Trobem els primers testimonis d’ocupació del lloc a Santa Margarida

El 1 042 els senyors de Castellvell de Rosanes funden el monestir
El 1 1 26 Guillem Ramon de Castellvell impulsa la fundació. Posteriorment s’edifica l’obra romànica de Sant Genís i Santa Margarida i
s’inicia el període d’esplendor del monestir
Cap a 1 270 Sant Genís passa a dependre del monestir de Sant Michel de la Chiusa
Continuïtat del monestir i inici de la decadència i extinció
: Secularització del priorat, que passa a mans de Joan Bolet el 1 534
Absentisme dels priors, però manteniment de l’explotació de les terres i increment demogràfic
Abandonament complet de Sant Genís. Santa Margarida esdevé ermita de Martorell i s’hi fan obres de condicionament cap a 1 870
Abandonament dels edificis. Destrucció de Santa Margarida el 1 936. El 1 967 Pau Sendrós dona Sant Genís i Santa Margarida al
municipi. El 1 972 el CEM inicia la recuperació i la recerca arqueològica a Santa Margarida
Continua la recerca arqueològica amb resultats cada vegada més rellevants. El 201 0 s’enceta el camí cap a la recuperació i
consolidació de Sant Genís. Elaboració d’un pla director, excavacions arqueològiques i obres de consolidació

Una de les tombes presents a Sant Genís, decorada
amb la creu que es va interpretar al segle XVIII com
a pertanyent als Templers. En realitat es tracta d’un
monestir benedictí, sense relació amb aquell orde
militar.
Vista exterior de la muralla i l'accés original, al punt 5.
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A TOC AR DE C ASA: monestir de Sant Cugat
Mentre a Sant Genís de Rocafort trobem
un monestir menor, lligat fonamentalment
a la història de la família dels Castellvell,
molt a prop de Martorell podem
contemplar un exemple de monestir
mostra de tot l’esplendor i de gran influència en la història del comtat de Barcelona i de Catalunya: el monestir de Sant
Cugat del Vallès.
També aquí trobem uns antecedents
paleocristians, en aquest cas els corresponents a una basílica destinada al culte
de les relíquies de Sant Cugat, pel que
sembla acompanyada ja d’una comunitat
monàstica.
Desconeixem en bona mesura els esdeveniments fins a la formació del monestir
medieval, fins que es confirma documentalment la seva existència l’any 877. En tot
cas apareix ja com un centre monàstic de
referència, amb nombroses propietats,
que de manera continuada es veurien
incrementades per deixes successives, de
manera que al segle X, en època de l’abat
Odó, refet de les conseqüències dels
atacs sarraïns del 985, el monestir jugarà
un paper clau en l’ordenació i explotació
de les terres conquerides pels comptes
de Barcelona, amb nombroses propietats
al Bages, al Baix Llobregat i al Penedès, a
més de les possessions del Vallès. En
aquest context, el monestir actua alhora
com un senyor feudal més.
El monestir viurà el seu esplendor amb
anterioritat al segle XIV. A partir d’aquest
moment la seva influència serà inferior,
minvada en part per la d’altres fundacions
com Poblet o Santes Creus, però sense
per això deixar de ser un dels monestir
importants de Catalunya. De fet és molt
probable que els monjos que van formar
la primera comunitat a Santa Genís de
Rocafort, segurament ja al segle XII,
provinguessin de Sant Cugat, atesa la
devoció i la relació que hi mantenien els
Castellvell.

EL CLAU STRE

A l’igual que el monestir, el claustre és també resultat d’un llarg procés de
construcció, esdevenint l’element més destacat del conjunt.Va ser edificat al segle
XII sobre les restes d’un d’anterior, i al segle XVI se li va afegir el pis superior.
Destaca el conjunt de 1 44 capitells, segurament obra de diverses mans
d’escultors que havien treballat prèviament a l’obra de la catedral de Girona.
Aquest claustre presenta la singularitat de permetre conèixer l’autor, al menys
d’una part: l’escultor Arnau Cadell, que va deixar la seva signatura en un dels
pilars, a més d’incorporar a les figures d’un dels capitells el que podem
considerar com el seu autoretrat.
A la imatge inferior podem veure el claustre i a primer terme la planta de la
basílica paleocristiana.

El monestir actual, d’una grandiositat
notable, és el resultat de nombroses
transformacions al llarg de força segles.
.
Trobarem el monestir dins un recite
murallat, amb el palau abacial que mira a
la plaça Octavià; l’església i el claustre, que
constitueix un dels elements més destacats dins el conjunt i de l’art romànic.
Dins el jardí del claustre es poden observar les restes de la primera basílica del
segle V i el lloc on la tradició diu que s'hi
va enterrar i venerar Sant Cugat.
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(San t Cu gat d el Val l ès)
L'ESG
LÉSI A
L’església presenta una planta amb tres naus, molt

semblants en altura, i tres absis, i va ser edificada entre
els segles XII i XIV, inicialment en estil romànic, i
acabada en estil gòtic, amb la construcció d'una cúpula i
d'un cimbori octagonal, en el creuer, mentre que a les
cobertes s'introdueixen les voltes apuntades.
La façana, datada de la primera meitat del segle XIV,
reflecteix les tres seccions de les tres naus, una mica
més alta la central. Al centre, sobre la porta, s’obre una
gran rosassa amb figures que recorden l'aspecte de
flors i altres vegetals. Les seves dimensions, de 8,2 m de
diàmetre, presenta semblances amb les de la seu de
Tarragona i la de l'església de Santa Maria del Pi de
Barcelona.
A bada i banda hi ha dues roses més petites i que
indiquen les naus laterals. La portalada és formada per
arcs ogivals en degradació, sobre capitells suportats en
columnetes. És coronada per un timpà que en els seus
orígens contenia una pintura amb l'epifania que encara
actualment s'endevina.

EL PALAU ABACI AL

El palau abacial es va edificar al segle XIV aprofitant les restes de
part de les torres i muralles que encerclaven l'abadia i al segle
XVIII es va refer considerablement. Funcionalment era la casa de
l'abat i malgrat el seu aspecte de casa forta, el seu caràcter és
auster sense cap detall que demostri luxe.
A l'exterior encara s'hi poden observar les restes de la
construcció defensiva. L'interior presenta l'aspecte d'una casa
senyorial catalana dels segles XVII-XVIII però hi subsisteixen restes
de l'edifici primitiu del XIV. Cal destacar dues arcades en una gran
sala de l'angle sud-est de la planta baixa que conserven parcialment
una decoració pictòrica.

Per a més informació sobre la visita al monestir
podeu consultar el web del museu de
Sant Cugat del Vallès:
www.museu.santcugat.cat

Vista del monestir des del sud-est
(Fotografia extreta de la Viquipèdia)
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A MÉS A MÉS

Pràctiques d’arqueologia

NOTÍCIES

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
taller per mostrar com l'arqueologia
ens endinsa en el coneixement històric.

975 anys de Sant Genís de
Rocafort

Els dies 31 de març i 7 d’abril, una quarentena d’alumnes del Grau d’Arqueologia 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 arqueològica en aquest jaciment.

El passat 8 d’abril vam inaugurar a la
Biblioteca de Martorell l’exposició Sant

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

M’era xocant arribar a Martorell amb
tren, dels d’abans sense aire condicionat, un matí d’inicis de juliol 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 recollir la Dra. Navarro
(crec recordar que érem 2 o 3 persones) amb el seu panda de color vermell, les finestres ben obertes, la
climatització de l’època.
El jaciment de Santa Margarida em va
semblar massa allunyat de la població.
Se’m va fer estrany passar per sota un

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 monaquisme medieval a Catalunya, que estarà a
càrrec de l’historiador Josep Hernando.
L’acte tindrà lloc a la Biblioteca de Martorell.

Visita comentada a Sant Genís

Genís de Rocafort. Un monestir benedictí
del segle XI a Martorell que es podrà

visitar fins el dia 1 3 de maig. L’exposició ofereix un recorregut per la història d’aquest monestir i del territori del
priorat de Sant Genís, juntament amb
informació detallada dels treballs de
consolidació de 201 4 i les intervencions arqueològiques realitzades el
1 937 i el 201 4.

ACTIVITATS

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.
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 lloc a la
plaça de les Cultures, en motiu de la
Diada de Sant Jordi. Des d’allà vam
donar a conèixer les publicacions i les
activitats que portem a terme.

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

SM201 7

El 3 de juliol 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 campanya es complementarà amb la de pràctiques que realitzarà un grup del Grau
d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona entre el 1 6 i el 26 d’agost.
El dijous 20 de juliol, a les 1 9 hores,
tindrà lloc la Jornada de portes
obertes a Santa Margarida.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

Francesc de Castro ens va saludar en
banyador minúscul de color pell (un
tanga, es deien llavors). L’aventura
prometia!
Aquell mes a Santa Margarida va ser
polsós, suós, i també rialler, divertit, un
autèntic “tocar de peus a terra”, mai
millor dit, del que és la tasca de
l’arqueòleg: aprenentatge continu, esforç, treball en equip i molta passió.
Van ser gairebé 30 dies de lliçons
d’arqueologia, i també de vida, molt
ben impartides per l’estimada Xari i el
benvolgut Alfred, bons mestres i millors persones.
Marta Miró i Garcia
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