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A l’antiga Roma, si volies comprar una
joia, concretament un collar de perles,
havies d’anar al porticus margaritaria, on hi
tenien els seus establiments els joiers es-
pecial itzats en aquestes esferes de nacre.
De fet, ja els grecs anomenaven marga-
rites a les perles.

Perquè explico això? Perquè entengueu la
raó per la qual encara compto entre els
mil lors amics “els perles” que vaig conèi-
xer a Martorell .

A Santa Margarida ens cuidaven molt bé,
s’excavava mil lor, per no parlar dels tibe-
ris… després de tants anys, cada vegada
que arriba jul iol penso: “Qui pogués tor-
nar a Santa Margarida!”. Ho confesso: tinc
“mono” d’excavació. Jo sóc d’aquelles que
quan camina al costat d’unes obres

repasso amb la mirada el perfil , no sigui
cas que hi hagi una sitja, uns fragments de
ceràmica, què sé jo!

La vida ens ha portat a tots nosaltres per
camins diferents... alguns, pocs, poden
guanyar-se la vida amb l’arqueologia, al-
tres han hagut d’iniciar altres activitats, i
jo he tingut la sort d’anar vorejant la
discipl ina des de diferents perspectives,
des de les traduccions de ll ibres d’his-
tòria, des de les visites divulgatives i edu-
catives a jaciments i museus, i ara, des de
la narrativa de ficció històrica.

El meu enamorament del Pont del Diable
va ser total. Ara visc molt a prop, a Sant
Esteve Sesrovires, i m’agrada molt anar-hi
a passejar al crepuscle, imaginar la legió
Cuarta Macedònica travessant el Rubri-
catus per anar a fundar la Colònia Bar-
cino, els laietans, al·lucinats, mirant des
dels pocs poblats encara ocupats cóm
l’exèrcit aixecava el pont, pedra a pedra, i

l ’arc de triomf, l ’embarcador amb les bar-
casses plenes de blat, de sal, de pells… I
Ad Fines? Quan trobarem la mansio Ad
Fines?

Haver pogut presentar la meva novel·la
Rubricatus a la flamant bibl ioteca de Mar-
torell , envoltada de la Dra. Rosario Nava-
rro (la Xari! Sempre seràs la Xari!) , de
l’Alfred Mauri (noi, per a tú no passen els
anys!), de la Montse Farreny (companya
de l’època universitària), i de tants altres,
ha estat emocionant.

No podria haver escoll it mil lor l loc. Mol-
tes gràcies a tots, continueu sent, després
de trenta anys, uns companys inmi-
l lorables, uns “perles”.

Ara sí m’he decidit: la propera campanya
a Santa Margarida… no hi faltaré!

Isabel García Trócoli

Presentació de la novel·la
Rubricatus
El 28 de setembre, Rosario Navarro,
presidenta del CEM, va ser l’encarre-
gada de la presentació de la novel·la
històrica Rubricatus , obra d’Isabel Gar-
cía Trócoli, que va tenir l loc a la Bibl io-
teca de Martorell .

L’obra ens situa a l’any 1 3 a. de C. Gai
Celi, veterà centurió de les guerres
càntabres, i els seus companys de la
Quarta Macedònica, reben a Octavi
August en el port de la ibèrica Barkeno,
al là on el Rubricatus aboca les seves
enrogides aigües. El motiu: la fundació
de la colònia Barcino. Una novel·la que
us recomanem i on trobareu referèn-
cies molt properes a Martorell .

Una exposició del CEM a la
Biblioteca
Durant el mes de setembre s’ha pogut
veure a la Bibl ioteca de Martorell l ’ex-

posició produïda pel CEM La recerca
històrica a Martorell.

Aquesta exposició forma part del pro-
grama Píndoles d’història i patri-
moni , basada ens exposicions de petit
format que es poden trasl ladar i
instal·lar fàcilment.

Actualment el projecte compta amb
dos títols: Martorell, 1 0 segles de Mercat
i La recerca històrica a Martorell.

Pel 201 8 està prevista la incorporació
d’un nou títol dedicat a les fonts i al pa-
trimoni hidràulic de Martorell .

Jornades Europees del Patrimoni
201 7
Des del 25 de setembre i fins el 8
d’octubre es va desenvolupar els
concurs Refotografiem Martorell en la
seva primera edició. En aquesta ocasió
el primer premi ha estat per a Clàudia
Muñoz García i el segon per a Rosa
Farreras Montoya. El tercer va quedar
desert.

El l l iurament dels premis es va fer a la
seu del CEM, a l’antiga Farmàcia Bujons,

el dia 1 3 d’octubre, tot desvetl lant els
indrets als quals corresponien les 1 5
imatges seleccionades per a l’edició
d’enguany.

Festa del Roser
Durant la celebració de la Festa del
Roser ha estat oberta a la visita l ’antiga
Farmàcia Bujons, on s’ha pogut veure, a
més, l ’exposició permanent sobre la
família i l ’establiment farmacèutic. Du-
rant el dissabte i diumenge hi va haver
una elevada concurrència de visitants.

Amb la celebració de la Setmana de la
Ciència, el CEM tanca el programa d’ac-
tivitats de 201 7.

La conferència a càrrec de Miquel Vives
El primer turista a Martorell: any 1 585
partirà de la visita de Henrique Cock, a
qui podríem considerar el "primer
turista de Martorell", que ens va visitar
l 'any 1 585. Farem un recorregut per la
crònica de diferents viatgers des del
segle XVI fins ara, tot reflexionant en el
sentit del turisme i el viatge, abans i
avui, i en el potencial que pot oferir
Martorell .

En aquest mateix acte presentem el
número 7 d’Apunts. Butl letí del CEM.

Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

A MÉS A MÉS

NOTÍCIES

ACTIVITATS




