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El més de juliol és especialment significatiu pel Centre
d’Estudis Martorellencs ja que és el moment en el qual es
porta a terme una de les activitats més complexes i, alhora,
amb més projecció pública de les que desenvolupa l’entitat: la
campanya d’excavacions arqueològiques a Santa Margarida. De
manera continuada, des de 1 981 en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona, es desenvolupen els treballs de camp
d’aquesta recerca, que després donaran pas a les tasques de
laboratori que es faran al llarg de tot l’any.
Per quart any consecutiu la campanya programada s’amplia
amb la realització de les pràctiques de camp dels alumnes del
Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona, que
enguany duran a terme entre el 1 6 i el 26 d’agost. Santa
Margarida reforça així el paper de projecte de referència que
ha tingut des dels seus inicis pel que fa a la formació i al
desenvolupament metodològic. Aquest ha estat de sempre un
objectiu de l’equip de recerca que al llarg dels anys ha
possibilitat la formació pràctica de diversos centenars
d’estudiants d’arqueologia. Una formació que no es limita al
treball de camp, sinó que es fa extensiva a l’aplicació de noves
tècniques de prospecció, excavació, anàlisi i documentació
desenvolupades per l’equip de recerca i de les que també us
fem partícips en aquestes pàgines.
Per tot això, el contingut d’aquest nou número del nostre
butlletí se centra de manera preferent en l’activitat que gira a
l’entorn de Santa Margarida, tant pel que fa al
desenvolupament de l’excavació com a la temàtica
seleccionada per a presentar-la durant la Jornada de portes
obertes al jaciment, que fem anualment i amb gran èxit
d’assistència.
Fem també especial referència al conveni de col·laboració
signat entre l’ajuntament de Martorell i el Centre d’Estudis
Martorellencs el dia 1 3 de juliol, així com a les activitats
realitzades en els darrers mesos, moltes a l’entorn de la
celebració del 750 aniversari de la fundació del monestir de
Sant Genís de Rocafort.
Tenim al davant encara el darrer terç de l’any, dins el qual hi ha
dates assenyalades com les Jornades Europees del Patrimoni,
que se celebraran el primer cap de setmana d’octubre, o la
Setmana de la Ciència, que té lloc al novembre. Dates que
aprofitarem per a seguir treballant en la difusió i descoberta
del nostre patrimoni històric, amb propostes i activitats que us
farem conèixer oportunament.
És amb aquesta voluntat també que hem iniciat el procés de
disseny del nou espai web dedicat al jaciment de Santa
Margarida, que just ara posem en marxa.
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Els antecedents del CEM es remunten
a 1 972, en un context polític encara
dins el franquisme, i un context
cultural d’absoluta precarietat i sense
pràcticament interès pel patrimoni.
Feia pocs anys que Pau Sendrós havia
fet donació a
l’ajuntament de
Martorell de Sant
Genís de Rocafort
i Santa Margarida,
sense que aquest
acte propiciés cap
actuació pública
que impedís l’abandonament en el qual es trobaven
els dos monuments i la masia de
Santa Margarida el 1 972.
D’aquesta situació, totalment adversa,
va néixer però el Centre d’Estudis
Martorellencs, sempre amb una clara
voluntat de servei a la societat, de
treball pel desenvolupament científic i
cultural, i de col·laboració amb les
institucions.
L’arribada dels ajuntaments democràtics va suposar un canvi en molts
aspectes, tot i que no sempre va tenir
els efectes positius que hauria sigut
d’esperar en relació al patrimoni.
Martorell, com molts altres municipis,
ha tingut una trajectòria erràtica en
aquest camp, amb moments afortunats i altres clarament desafortunats.
Sempre quan el patrimoni ha estat
vist o com un obstacle a un progrés
mal entès, o quan no s’ha estat

conscient que les intervencions que
l’afectin i les solucions que s’apliquin
han de ser analitzades i definides des
d’una òptica pluridisciplinar.
Aquest mes de juliol l’ajuntament de
Martorell i el
CEM hem signat
un conveni de
col·laboració que
defineix un marc
dins el qual dissenyar i desenvolupar les propostes d’actuació.
D’aquesta forma es fa possible afrontar el disseny dels projectes, la seva
execució, la captació i l’assignació de
recursos des d’una programació a mig
i llarg termini. Un fet indispensable
atès que les intervencions en el patrimoni, tant en el cas de la recerca com
en el de les intervencions de restauració, difusió, etc., requereixen de
períodes de temps extensos.
En darrera instància i més enllà d’una
millor eficiència en l’aplicació de recursos, l’objectiu és facilitar la confluència de coneixement que es
genera fora de l’estructura institucional, en aquest cas respecte del
patrimoni, per posar-lo al servei de la
societat de la qual neix i per a la qual
té sentit, entenent-ho com una via
més de participació en el compromís
propi d’una societat democràtica.

La col·laboració
entre institucions
públiques i entitats

Signatura del conveni per part de Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell, i Rosario
Navarr,o presidenta del CEM, en presència del regidor de Cultura, Museus i Patrimoni,
Sergi Corral, el director del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell,Valentí Santos, i el vicepresident del CEM,Alfred Mauri
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VA PAS S AR P E R AQU Í
Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona, 1 824 Madrid, 1 901 ) fou una de les figures
principals de la Renaixença. Maçó, liberal i
autonomista, va ser un personatge de vida
molt agitada, que es dedicà per igual al
periodisme, la literatura i la política.
De 1 843 a 1 868 va ser el cap del partit
liberal a Barcelona, i com a corresponsal de
El Telègraf assisteix a les campanyes
d'alliberament de Itàlia (1 859). A causa del
seu suport a la sublevació del general Prim,
el 1 866 va emigrar a Occitània, on entrà en
contacte amb Frederic Mistral i el moviment
Felibritge. En tornar a Catalunya donà un
nou impuls a la Renaixença, amb la
celebració de trobades literàries, com els
Jocs Florals. Després de la “Gloriosa” fou
diputat a les Constituents de 1 869 per
Vilanova i la Geltrú i arribà a ministre
d’Ultramar i de Foment amb Amadeu I; fins i
tot amb la Restauració continuà la seva
activitat política, exercint novament la
cartera d'Ultramar (1 886-88).
Maçó, liberal i d'idees romàntiques, fundà a
Barcelona el diari “ La Corona de Aragón ”, on
exigia el retorn dels furs per als territoris de
l'antiga Corona d'Aragó. També fou autor de
poemes i peces de teatre romàntiques tant
en castellà com en català.Va estrenar la seva
primera obra el 1 838 (amb només 1 4 anys),
un drama històric anomenat “ Pepin el
Jorobado ”. Fou un ferm defensor de la
llengua catalana, però no va ser fins el 1 857
que va escriure la seva primera obra en
català: un poema titulat “ A la Verge de
Montserrat”, al qual seguiren moltes altres
obres dedicades a la muntanya i al monestir,
el seu gran referent, fins el punt
d’autodenominar-se “ el trobador de
Montserrat”.
Com a periodista, el 1 857 va publicar la
“ Guía de Barcelona a Martorell por el Ferrocarril”. Es va publicar conjuntament amb
altres tres: la “ Guía de Barcelona a Arenys de
Mar”, la “ Guía de Barcelona a Granollers ” i la
“ Guía de Barcelona a Tarrasa”. En aquestes
guies va fer una narració del seu trajecte
assenyalant com eren els municipis i els lloc
d’interès natural o històric per on es
passava. També destacava les noves
manufactures i obres de modernització que
hi havia a prop del ferrocarril. A més, a les
guies es podien consultar horaris, preus i
qualsevol indicació o data d’interès per al
viatge en ferrocarril.
De la “ Guía de Barcelona a Martorell”
transcrivim només el relat del tram final,
entre les estacions del Papiol i de Martorell.
També incloem una part de la descripció
que fa de com era Martorell a la meitat del
segle XIX. Aquí cal advertir que la primera
estació era situada a la banda esquerra del
Llobregat, a la sortida del túnel, encara en
terme de Castellbisbal.

Balaguer, Víctor (1 857):

Guía de Bar- las órdenes, del general Chabran. Aquí puso su
celona a Martorell por el ferro-carril.
cuartel general D. Juan Miguel de Vives que en
1 809 tomó el mando del ejército que operaba
Pàgina 82.
en Cataluña, y aquí se rindieron al baron de
DEL PAPIOL I MARTORELL.
Eroles los franceses que en febrero de 1 81 4
Vamos á llegar al término de nuestro viaje. Se se dirigian á Barcelona. Tambien, mas
encienden luces en los coches y esto indica reciéntemente, ha sido teatro de algunos
que tenemos que atravesar un túnel; al salir sucesos políticos, manifestándose siempre
del Papiol, el ferro-carril pasa costeando adicta á la causa constitucional.
montañas por su derecha, mientras. que á su
izquierda continúa desplegando todos sus La riqueza industrial de esta villa, á pesar de
atractivos el paisage.
no ser muchas las fábricas con que hoy día
cuenta, es de bastante importancia. Dicha
Atravesamos una riera. El pueblo que vemos contribucion en el presente año importa
aparecer de pronto á la otra parte del rio es 50.400 reales, y no hay duda que aumentará
San Andrés de la Barca. Por este punto se la fabricacion con motivo del ferro-carril. Tiene
cruzaba antes el Llobregat, dejando á un lado tres molinos de aceite, dos harineros, una
las rocas de Droch por donde sigue ahora la fábrica de pastas para sopa, dos de ladrillería,
carretera. [...] Esta poblacion cuenta unos 1 30 una de papel con dos tinas, tres de
vecinos y unas 500 almas.
aguardiente, seis de hilados de algodon que
tienen juntas 64 cardas y 21 .230 husos, y una
[...] Ya no tenemos mas que atravesar otra de hilados de lana con 6 cardas y 1 .1 00
alameda, y hé aquí que vamos á penetrar en husos. Hay tambien un aparato para moler
las entrañas de la tierra. Hemos entrado en el corteza de árbol. Cuenta 896 vecinos y 4.1 37
túnel: nos envuelven las sombras, el tren almas.
camina en el seno de la mas profunda
oscuridad, la respiracion fatigosa de la Tiene esta villa una joya de inapreciable
locomotora y el ruido rechinante del hierro que mérito en su puente llamado del Diablo sobre
rueda sobre el hierro, interrumpen de un modo el Llobregat, de construccion romana, con un
brusco el silencio de los abismos que reina en arco osado y atrevidísimo. A la entrada de este
estos sitios; la montaña parece que se puente, por el cual pasaba antiguamente la
estremece y tiembla, el rumor del tren en gran via militar romana que atravesaba
marcha suena de un modo fúnebre y Cataluña, se eleva un arco triunfal, que aun se
misterioso, los guardas con su luces parecen conserva perfectamente. Otro puente, de
sombras fantásticas. que cruzan raudas por construccion moderna, tenia Martorell al otro
nueátro lado, el corazon se oprime como si estremo de la poblacion y sobre el río Noya,
una mano de plomo descansase sobre él... oh! pero una crecida avenida lo rompió por
necesitamos la luz, la luz del dia, la luz del sol enmedio hace pocos años, sucediendo ahora
para respirar!.
que los carruajes tienen que atravesar el rio,
esponiendo no pocas veces á una muerte casi
Sobre unos dos minutos estamos sepultados segura los pasajeros.
en ese mar de tinieblas, pero son dos minutos
lentos, muy lentos que duran un cuarto de Al apearse del tren, hallará el viajero carruajes
hora. Antes de salir del túnel la máquina que le conducirán á cualquier punto de las
despide uno de sus agudos silvidos, indicando inmediaciones de Martorell ál que quiera
que vamos á llegar á una estacion. dirigirse. Durante la estacion de los baños,
Efectivamente, salimos de las profundidades hay un coche que una ó dos veces al dia hace
de la tierra para hallarnos en Martorell.
viajes al establecimiento de aguas termales de
la Puda. No lejos de la Puda estan las villas de
Pàgina 84
Olesa, Esparraguera y Monistrol, á cada una
MARTORELL
de las cuales lleva una carretera distinta. Y
Población importante es esta y que ha todas ellas a los pies del monte de la Tebaida
figurado mucho en nuestra historia. Su catalana, el viejo Montserrat cuyas peñas,
posición ha hecho que fuese considerada en según cristiana tradición, se rompieron el día
todas épocas como la llave del llano del en que el Hombre-Dios exaló su último suspiro
Llobregaty por consiguiente como punto en el Gólgota.
militar de primer orden.
Queda terminado nuestro viaje y Ia tarea que
Esta heróica é inmortal villa padeció mucho me habia impuesto de escribir un Guia
tambien en nuestro siglo, cuando la guerra de Cicerone para cada uno de los cuatro ferrola independencia, dando sus hijos pruebas carriles que parten de Barcelona.
He
suficientes de valor, amor pátrio y amor á las procurado reunir cuantos datos me ha sido
libertades públicas de sus aguerridos posible, he cuidado de embellecer la
ascendientes.
narracion cuanto me ha sido dable, y he
En junio de 1 808 muchas casas de Martorell
fuéron quemadas por los franceses que
habían salido de Barcelona hacia el Bruch á

llamado en mi ayuda á la historia, grande en
todo, de nuestra querida patria. El objeto
era bueno; cúlpese á la insuflcencia del
autor si la obra no corresponde al objeto.
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A C ASA N OSTRA: Santa M argarida 201 7
Aquest any 201 7 finalitza el programa quadriennal
d’excavació a Santa Margarida, el qual tenia un dels
focus d’actuació en l’ampliació de l’àrea d’excavació a
partir de la informació proporcionada per les prospeccions geològiques i de georadar, alhora que verificar-ne la fiabilitat. D’acord amb això, l’excavació ha
estat ampliada pels costats oest, nord i est, a l’entorn
de l’edifici de l’església romànica.

Secció resultant de la
prospecció geològica
mitjançant sondejos
mecànics.

(Estudi realitzat per
l'empresa TERRES.
Laboratori de Ciències
de la Terra)

Aquesta ampliació respon a la necessitat d’estudiar
unes restes arqueològiques que per les seves característiques era imprescindible excavar de forma extensa. En cas contrari, la complexitat del treball s’incrementava, dificultant la interpretació de les estructures i la identificació de la seqüència cronològica.

Vista aèria de l'àrea
d'estudi, amb la
superposició dels
resultats de la
prospecció mitjançant
georadar.

Aquest programa no es tancarà fins a finals d’aquest
any, moment en el qual disposarem ja de dades antropològiques d’alguns dels individus recuperats pertanyents a diferents fases de necròpolis. Disposarem
també dels resultats de datacions mitjançant radiocarboni i dels estudis de materials ceràmics, entre
d’altres.

(Estudi realitzat per
l'empresa
SOT. Prospecció
Arqueològica)

Paral·lelament haurem completat la implementació de
la normalització dels procediments de treball i de
registre arqueològic a través del projecte SigArq, en el
qual col·labora el CEM, juntament amb l’empresa
Sistemes de Gestió de Patrimoni i el Laboratori
d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la UAB . També
haurem completat la fase experimental en l’aplicació
de tècniques de registre arqueològic en 3D a partir
de la imatge digital, impulsant així Santa Margarida
com un espai de referència en la innovació metodològica i la formació en la recerca arqueològica.
Tot plegat permetrà incorporar aquest nou coneixement en els circuits científics i potenciar-ne la difusió
entre el públic no especialitzat.
L’estudi d’un jaciment arqueològic comporta altres
actuacions, entre les que cal destacar les de restauració. Enguany també es poden veure els treballs
de conservació que executa l’empresa ABAC. Conservació i Restauració sobre diverses estructures medievals, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya.

Imatge obtinguda amb
dron del nou sector
d'excavació obert al
costat est exterior de
l'església de Santa
Margarida.

L’equip de recerca del projecte de Santa Margarida
estem ja treballant en la definició del nou programa
quadriennal 201 8-2021 , que a més de la continuïtat
dels estudis a Santa Margarida, inclourà el pla d’intervenció al monestir de Sant Genís de Rocafort.
L’objectiu general per aquest període és que a la seva
finalització s’hagi assegurat la conservació d’ambdós
monuments, s’hagi restaurat l’església de Santa
Margarida, i es trobin integrats en el circuit de visites
que s’ofereix des dels museus de Martorell.
Des del vesant de la recerca l’estudi arqueològic de
Sant Genís contribuirà al coneixement d’aquests
petits monestirs fundats al llarg del segle XI, de vida
més o menys efímera, mentre que Santa Margarida,
sense cap mena de dubte, seguirà proporcionant
informació cabdal per al coneixement de la nostra
història des de l’Antiguitat Tardana fins a les dates més
recents, en aquest cas com un jaciment de referència
dins la història de Catalunya.

El cinema i els mitjans de comunicació, entre d’altres, transmeten sovint la imatge d’una recerca arqueològica que respon a la troballa casual o
a la intuïció. Res més lluny d’això.
L’arqueòleg es guia per tècniques
d’anàlisi de la informació, del territori
i de prospecció que permeten reduir
cada vegada més la incertesa, tant en
la detecció de jaciments, com en el
procés d’excavació. Les tres imatges
superiors ens mostren com s’ha dut a
terme la darrera ampliació de l’excavació a Santa Margarida, posant al
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descobert la superfície de la necròpolis medieval amb una primera excavació mecànica que ha retirat les
aportacions de terres per a fer cultivable la zona. A partir d’aquí comença un procés més manual, guiat
igualment per les prospeccions geològiques i de georadar, que ens assenyala en aquest cas les variacions en
la composició del subsòl, indicatives
de la presència de tombes, sitges i estructures.

(Cam panya d 'excavaci on s)
L'EXC AVACI Ó

La imatge aèria obtinguda amb un dron
d’aquesta part de l’excavació, situada a l’oest de
l’església romànica, ens permet mostrar els
principals punts d’interès de l’excavació
realitzada aquest 201 7, que assenyalem amb
punts de diferents colors.
Un dels elements que es fa present cada vegada
amb major intensitat són les sitges, destinades a
l’emmagatzematge de cereals. No totes estan en
ús simultàniament. L’estudi dels materials que
conté el seu rebliment i la seqüència
estratigràfica ens donaran la clau del procés de
la seva construcció.
Conforme s’aprofundeix l’excavació es delimiten
les diverses estructures arquitectòniques, també
pertanyents a diferents moments cronològics.
Tampoc en aquest cas no són totes en ús de
manera simultània. Molt probablement tinguem a
la vista actualment dos o potser fins a tres
moments constructius.
Tot el conjunt se segueix articulant a l’entorn
del canal o rec que traspassa tota la zona en
excavació i del qual es desconeixen encara la
funcionalitat precisa i l’inici.
Aquest punt assenyala l’emplaçament d’una llar,
amb una capa d’argila rubefactada, sobre un
conjunt de lloses i la presència de cendres. En
desconeixem encara l’ús específic, però sabem
que és cronològicament anterior al canal.
Tot i que no les hem assenyalat, per tota la zona
apareixen tombes, de diferents períodes, que
moltes vegades són clarament anteriors a les
sitges que les tallen.

EL REG I STRE

L’excavació arqueològica no tindria cap valor descriu de manera sistemàtica i
si no anés acompanyada d’un procés rigorós normalitzada. Tota la informació s’incorpora
de registre.
al sistema SigArq, que gestiona totes les
dades.
Aquesta tasca comporta identificar la
procedència de tots els materials que es Des de la campanya de 201 6 el registre es
recuperen, de cada una de les capes de terra complementa amb la generació de models
i les estructures que apareixen. Cada digitals en 3D a partir de la cobertura
element es documenta al camp mitjançant fotogràfica. La imatge central ens mostra la
planimetria i fotogrametria terrestre i es disposició del conjunt de fotografies fetes

sobre el terreny per a generar el model que
es mostra aquí. A la imatge de la dreta
podem veure el resultat, que no solament es
pot desplaçar per a una visió en l’angle que
ens interessi, sinó que també hi podem
realitzar amidaments a escala.
Aquestes imatges també poden servir de
base per als processos d’estudi i difusió a
partir de la reconstrucció.

5 / Butlletí del Centre d'E studis Martorellencs

A C ASA N OSTRA: Gent de Santa M argarida
La presència d’estructures en els jaciments arqueològics i la importància dels objectes que s’hi
recuperen, espectaculars en alguns casos, pot dur a
pensar que la seva recuperació es l’objectiu que
mou l’arqueologia. Però aquesta suposició és igualment allunyada de la realitat. Tal i com ho són la
intuïció i la casualitat a la que ens hem referit
abans.
L’arqueologia és una font més de coneixement
històric, com ho són també les fonts d’arxiu, entre
altres. Per alguns períodes serà l’única, però per
altres s’obre la possibilitat de la seva utilització de
forma integrada.

Els darrers habitants de la masia de
Santa Margarida van ser els
membres de la família Serra i
Alegre. Amb el tancament de la
casa, cap a meitat de la dècada dels
anys seixanta del segle XX,
desapareixia pràcticament el poblament estable a l’antic priorat de
Sant Genís de Rocafort, que tindrà
una continuïtat encara durant un
temps a les cases de can Sanjoan,
can Pasteller i can Sunyolet.

A Santa Margarida això és factible a partir del segle XI, quan comencem a tenir referències escrites
que podem contrastar amb les fonts arqueològiques. Tot plegat amb la finalitat de generar
coneixement històric, més enllà de la font
d’informació específica.
Aquest coneixement històric gira a l’entorn d’un
actor, que hem de mirar de conèixer en totes les
seves facetes i variabilitat: les persones. Aquest és
precisament el tema que hem escollit per a
tractar-lo a la Jornada de portes obertes que
anualment fem a Santa Margarida, coincidint amb la
campanya d’excavació.
Santa Margarida ens ofereix la possibilitat de recórrer un període que abasta 1 500 anys. Per a les
etapes més primerenques solament disposem de la
informació que ens proveeix l’arqueologia; a partir
del segle XI els documents ens van proporcionant
informació sobre persones, ja siguin pagesos,
membres de la comunitat monàstica de Sant Genís
de Rocafort, etc. Però fins hi tot quan disposem
d’aquestes referències documentals, molts aspectes no hi són recollits.

Membres de la família Serra i
Alegre, darrers habitants de la
masia de Santa Margarida, a la
porta de la casa
Els primers noms que trobem a la
documentació relacionada amb
Sant Genís de Rocafort són els de
Bonfill i Sicarda, senyors de Castellvell i fundadors del monestir
l’abril de 1 042.

algun moment del veïnat de Sant
Genís. També l’arqueologia, a partir
de l’estudi del cementiri medieval
de Santa Margarida, ens proporciona informació sobre les persones i les seves condicions de vida,
sovint gens fàcils.
Les visites pastorals, que realitzava
el bisbe o un delegat seu a les diferents parròquies, són una de les
principals fonts d’informació sobre
les persones, els seus costums i la
societat, en especial durant els segles XIV i XV, període en el qual
Santa Margarida rebrà 1 4 visites.
És d’aquestes que extraiem les
notícies més concretes sobre el
comportament religiós i especialment moral. El 1 31 0 trobem referència a un home que sovintejava
poc l’església i passava per alt
l’obligació de confessió anual; tres
parelles que mantenien una relació
amorosa sense estar casades i dues
dones que exercien la prostitució.
El 1 31 3 dues de les parelles havien
esmenat la seva situació, però no
pas una tercera.
El 1 337 el donat Miró s’entenia
amb una dona casada; un home casat s’havia separat de la dona i
quan estava a punt d’acceptar el
retorn, va ser ella qui el va rebutjar.
El 1 344 s’acusa a Elisenda, esposa
de Romeu de Moragrega, d’utilitzar
pràctiques qualificades d’estranyes
per guarir la canalla del mal d’ulls: i
encara una altra parella que conviu
sense estar casats.

A quina edat morien? Quines malalties els afectaven? De quina manera la seva activitat repercutia
en la seva salut? Com eren les cases on vivien? Hi
havia una organització amb diferenciació social en
els cementiris? I en la distribució del poblament?
Percebien la vida i la mort com nosaltres? De
quins estris disposaven? Hi els coneixements tecnològics?...
Ens podríem seguir fent preguntes que molt difícilment podrem respondre si no és a partir d’un
treball que integri les fonts i, també, les diferents
disciplines que conflueixen en la recerca històrica.
No les podem respondre pas totes, però sí que
volem descobrir una mica més sobre la història
dels que han habitat aquest lloc. Una història que
no és un simple relat, sinó que conté molts elements per ajudar-nos a comprendre el nostre com
portament avui; que ens pot dur a descobrir coneixement oblidat que podem incorporar novament a les nostres vides.

Evolució demogràfica del poblament de Sant Genís de Rocafort entre els
segles XIV i XIX
Tot i que de manera irregular al Tot i aquest detall, desconeixem
llarg del temps, les fonts documen- molts aspectes de la vida d'aquestals ens permeten conèixer noms tes persones i solament l'arqueolode famílies que han format part en gia ens pot ajudar a aprofundir-hi.
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(1 5 00 anys d e vi d a al d escobert)
L'APORTACI Ó DE L'ARQU EOLOG I A

Restitució esquemàtica de l'església paleocristiana i distribució
dels enterraments al costat de migdia
El jaciment arqueològic de Santa Margarida presenta unes condicions especialment favorables per a l’estudi del poblament. Per una banda es tracta d’un indret
amb una continuïtat de poblament pràcticament des del segle V; per altra, el desenvolupament de les necròpolis de cada
fase s’ha fet a partir de la superposició,
en la majoria dels casos, de manera que
habitualment les tombes més antigues no
han estat afectades pels enterraments
posteriors.
A grans trets podem assenyalar la fase
paleocristiana i l’altmedieval com les
dues que ofereixen una extensió i un
major nombre de tombes, sense que

Restitució esquemàtica de la necròpolis altmedieval a l'entorn
de l'església

això ens hagi de fer menysvalorar les
fases corresponents a altres períodes.
Destaquem aquesta qüestió pel fet que
per a dur a terme estudis en necròpolis
no interessa tant la descoberta d’enterraments singulars, ja sigui per la tipologia de la tomba com pels caràcters antropològics de l’individu, sinó la possibilitat d’estudiar un horitzó temporal el
més complet possible.
Fins ara a Santa Margarida s’ha excavat
una part de la fase paleocristiana de la
necròpolis, però resten encara pendents
de localització i/o excavació un bon
nombre d’enterraments. Pel que fa a la

fase altmedieval, s’ha excavat fins ara
també una part considerable de la necròpolis, però serà especialment l’excavació del nou sector obert al costat est,
a l’exterior de l’església, el que ampliarà
la visió d’una manera suficient per aplicar
estudis de distribució, tipologia d’enterraments i anàlisi antropològica. Un estudi que ens permetrà conèixer de manera
detallada aspectes socials i de condicions
de vida dels antics habitants del lloc, que
alhora farà possible aprofundir en el
coneixement de la història medieval de
Catalunya.

Com a exemple de la manera com es porta a terme un estudi antropològic i els
resultats que proporciona, reproduïm aquí les conclusions de l’estudi recent de
tres individus de la necròpolis de Santa Margarida, corresponents a les tombes
233, 343 i 353.Tal i com hem comentat, el fet que l’estudi es limiti a tres individus
no permet plantejar conclusions generals. D’aquí la importància de l’excavació
extensa de la necròpolis. L’estudi ha estat realitzat per Núria Montes, Rosa
Dinarès i M. Eulàlia Subirà, membres de GRAPAC CETEC Patrimoni de la UAB.
...l’enterrament 233 correspon a un individu femení d’entre 35-44 anys que representa
un possible cas d’artritis reumatoide. Els enterraments 343 i 353 corresponen a
individus masculins, de 35-39 anys i 20-29 anys respectivament. L’individu 353
presenta periostitis generalitzada a les extremitats inferiors i a la cara interna de les
costelles superiors, així com el col·lapse de la vèrtebra dorsal 9 que comporta una cifosi
de la columna. Podria tractar-se d’un cas de tuberculosi. Pel que fa a l’individu 343,
presenta diferents afectacions a nivell de columna vertebral així com una petita
tumoració al crani sense cap altre tipus d’afectació.
El fet que de tres individus estudiats tots presentin patologies posa en evidència el biaix
de la mostra: els tres individus reflecteixen un estat de salut dolent general en la
població? Així ho semblen indicar les afectacions de les columnes vertebrals que podrien
ser conseqüència d’un sobreesforç laboral; representen una esperança de vida
relativament baixa? Així ho sembla ja que cap d'ells supera els 45 anys; quina és la
mortalitat infantil? Cap d’ells pertany a aquesta etapa de la vida i per tant no se sap
quina seria la seva representació ni la seva mortalitat; la mateixa presència de
tuberculosi, estaria generalitzada a la població? l'individu 353 reflecteix un cas aïllat o
un pic de malaltia al llarg del temps?

Cifosi de

la columna de l'individu 353.
Malaltia caracteritzada perquè la
columna vertebral es corba i algunes
parts perden bastant o tota la seva
habilitat per a moure's cap a dintre. En
alguns casos és anomenada gepa severa.
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A MÉS A MÉS

NOTÍCIES

La Farmàcia Bujons

975 anys de Sant Genís de
Rocafort

Dins el cicle d’activitats programades
per a la celebració dels 975 anys de la
fundació del monestir de Sant Genís de
Rocafort, el 26 d'abril va tenir lloc la
conferència Sant Genís de Rocafort i
Santa Margarida: història, arqueologia i
futur, a càrrec dels arqueòlegs Alfred

Durant els dies de celebració de la Fira
de Primavera l’antiga Farmàcia Bujons,
seu del CEM, ha tingut obertes les
seves portes al públic, que ha pogut
visitar tant l’establiment farmacèutic
com les exposicions que hi ha
instal·lades, una referida a la història de
la farmàcia i la família Bujons, i una altra,
de petit format, dedicada a la recerca

Mauri, Pablo del Fresno i Josep Socorregut.

El dia 1 1 de maig es va fer la segona
conferència de les programades, en
aquest cas per a tractar el context
històric del moment de la fundació del
monestir. Va estar a càrrec de la Dra.
Esther Travé, que va substituir la que
havia de pronunciar el Dr. Josep Hernando, al qual no li va ser possible serhi present per raons de salut. La seva
participació es va ajornar per a la
tardor d’aquest 201 7.

que lidera el projecte, donen continuïtat als treballs d'excavació arqueològica que es porten a terme a Santa
Margarida des de 1 972.
Coincidint amb la campanya d'excavacions s’ha programat la Jornada de
portes obertes, el dia 20 a les 1 9 hores,
amb una xerrada a l'aire lliure, Gent de
Santa Margarida. 1 500 anys de vida al
descobert, a través de la qual ens

endinsarem en la documentació escrita
de diferents èpoques i en les fonts
arqueològiques per conèixer persones
que van viure al territori del Priorat de
Sant Genís de Rocafort, fundat pels
senyors de Castellvell el 1 042.

ACTIVITATS

històrica i als historiadors de Martorell.
Aquesta segona exposició té caràcter
itinerant i el proper setembre estarà
instal·lada a la Biblioteca de Martorell.
Coincidint amb el diumenge de Fira es
va fer la presentació del número 5
d’ Apunts. Butlletí del CEM.

Excavacions a Santa Margarida

El dilluns 3 de de juliol es va iniciar una
nova campanya d'excavacions al jaciment de Santa Margarida, que es tancarà el dia 21 d'aquest mateix mes.

El darrer trimestre de l’any inclou dues
dates destacades relacionades amb la
difusió del patrimoni i de la recerca: les
Jornades Europees del Patrimoni i la
Setmana de la Ciència.
Les primeres tindran lloc del 6 al 8
d’octubre i les segones entre el 1 0 i el
1 9 de novembre.
Des del CEM estem ja preparant el
programa d’activitats per aquestes dues
celebracions, que desvetllarem en
tornar de l’estiu. També dins aquest
trimestre publicarem un nou número
del nostre butlletí.

Com a acte de tancament de la celebració, el dia 1 4 de maig es va fer una
visita comentada al monestir, a la que
van assistir una cinquantena de persones.

Al llarg d'aquestes tres setmanes un
equip de vint-i-dos estudiants procedents de diverses universitats catalanes
i de l'estat espanyol, juntament amb els
vuit integrants de l'equip de recerca

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

Als historiadors ens agraden les efemèrides, ens serveixen d'excusa per parlar
del nostre, del passat, i de passada per
parlar de nosaltres mateixos, que també
ens agrada una mica.
Aquest mes de juliol fa 20 anys que vaig
arribar a Santa Margarida des d'Euskadi, i
em deuria agradar el que vaig veure,
perquè encara segueixo per aquí.
Un parell d'anys després vaig escriure
unes línies en el butlletí que publicava el
CEM aleshores. Era una carta, els escrivia
a ells, als margaritos que havia conegut, i
els explicava que el més important que
havia après no era a excavar, sinó una
cosa molt més important, a concebre la
gestió patrimonial com una procés de
col·laboració entre persones de diferent
perfil, i sobretot, a valorar l'enorme

dedicació de recursos i energies que
destinaven a formar a tots els que per
SM hem anat passant durant aquests 45
anys de vida del projecte. I els feia una
promesa, que allí on fos, allí on em portés
el treball, aquest seria el meu model de
referència...i així ha estat.
Al llarg de 20 anys he tingut la sort de
treballar en molts llocs, i de forma recurrent em feia la següent pregunta, com
ho faríem a SM?. Això m'ha fet millorar
com a professional, i crec, espero, que
també com a persona. A més el pòsit que
SM ha anat deixant en mi, també m'ha
ajudat a escollir bons companys de viatge
en altres llocs molt llunyans dels quals
també he après moltes coses, i de nou,
les més importants, res tenen a veure
amb l'arqueologia.
I ara aquí estem de nou, un any més,
envoltat de bons companys que m'estimen i als quals estimo. I al costat d'ells,
un grup d'estudiants que sens dubte són

grans promeses de la gestió patrimonial,
però que ja podem confirmar, sense cap
mena de dubte, que són enormes
persones. Són entusiastes, generosos, solidaris, i molt divertits. Personalment, treballar amb ells em permet carregar les
piles per a la resta de l'any, ells creuen
que aprenen de mi, de nosaltres, quan la
realitat, almenys jo, és que aprenc molt
més d'ells. Aquests dies recupero la il·lusió per un treball que en moltes ocasions,
massa, et mostra la seva cara més desagradable.
Aviat, molt aviat, arribarà el dia en el qual
ells vindran amb coneixements i habilitats
que no tinc, i aquest dia serà un gran dia,
serà un assoliment seu, però també
nostre, i llavors podrem dir que hem fet
bé el nostre treball, i personalment hauré
complert la promesa que vaig fer als
margaritos del 97.

www.infocem.net

Pablo del Fresno Bernal
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