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El Centre d’Estudis Martorellencs va iniciar el seu camí el 1 972, a mans d’un grup de
persones esperonades per l’interès creixent que presentava l’església de Santa
Margarida com a potencial jaciment arqueològic. Les primeres actuacions aviat van
confirmar aquelles expectatives.
Aquell grup, lligat en bona mesura a l’entorn de Jaume Amat, era integrat per joves en
procés de formació en l’àmbit de la Història i l’Arqueologia, i també per altres persones
que feien seu l’interès pel patrimoni històric de Martorell. Aviat va donar pas a la
constitució com a entitat, establint les finalitats que han guiat la seva actuació:
• Promoure el coneixement i la conservació del patrimoni històric i natural
• Fomentar la investigació sobre aquest patrimoni
• Promoure la formació de persones dedicades a tasques d'investigació, de
divulgació i de conservació del patrimoni.
• Fomentar la publicació d'estudis i de treballs d'investigació i de divulgació
relacionats amb els objectius del CEM
• Col·laborar amb altres entitats i institucions públiques i privades en favor de la
conservació, la investigació i la divulgació del patrimoni cultural i natural
Quaranta sis anys després, el CEM ha esdevingut una entitat de referència en la recerca,
especialment per la innovació metodològica i tecnològica aplicada a la investigació
arqueològica i històrica.
Aquells primers passos orientats a la recuperació de Santa Margarida, un monument
aleshores totalment abandonat, s’han traduït anys després en una xarxa de col·laboració científica on avui conflueixen el Grup de Recerca en Arqueologia Medieval i
Postmedieval de la Universitat de Barcelona (GRAMP), el Laboratori d’Informació Geogràfica i
Teledetecció de la Universitat Autònoma de Barcelona (LIGIT) i la cooperativa Sistemes de
Gestió de Patrimoni (SGP), especialitzada en intervencions d'estudi, documentació, gestió i
difusió de patrimoni cultural i natural. Quatre actors entre els quals s’estableix un
procés de sinèrgia que, a banda dels processos d’innovació, ha permès, entre d’altres, fer
de Santa Margarida un referent en la formació teòrica i pràctica dels estudiants
d’arqueologia.
D’acord amb el conveni signat el 201 7 entre l'Ajuntament de Martorell i el Centre
d'Estudis Martorellencs, aquest mes de juliol s’ha signat el Pla de recerca i de difusió
del patrimoni pel període 2018 – 2021.
Aquest pas imprimeix una nova dimensió a la recerca històrica a Martorell i a les
accions de divulgació. La planificació a mig termini, en aquest cas per a un període de
quatre anys, és un element imprescindible per a un desenvolupament estable dels
diferents projectes i alhora aconseguir una major eficiència de l’activitat i la inversió
econòmica.
El Pla preveu un seguit d’actuacions dins les quals s’inclou la recerca als jaciments de
Sant Genís de Rocafort i Santa Margarida, en un pla de recerca que es fa extensiu al
territori de l’antic Priorat de Sant Genís de Rocafort.
Per aquest 201 8 s’ha programat a més una exposició sobre el Martorell del segle XVII,
fruit de la recerca duta a terme en diversos arxius i coincidint amb la celebració de
l'Any Cererols; la continuïtat del tractament arxivístic i la catalogació bibliogràfica dels
fons conservats a l’antiga farmàcia Bujons; i la realització de diverses activitats de
divulgació del patrimoni històric, cultural i natural de Martorell.
Des del CEM no podem menys que celebrar el suport rebut de l’ajuntament de
Martorell, el qual permet assegurar la viabilitat dels projectes de recerca durant aquests
quatre anys, potenciar la col·laboració entre tots els actors i amb l'administració pública
i desenvolupar el programa de divulgació, clau en el deure de posar al servei de la
societat, i dels martorellencs en especial, els resultats assolits en la recerca.
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Avui per a molts martorellencs el nom de
Jaume Amat potser és conegut per la presència de la seva signatura en molts dels esgrafiats
que decoren façanes de cases de Martorell. La
seva figura, però, és més extensa i polifacètica
que la d’aquesta activitat artística.
Jaume Amat i Bargués va néixer a Martorell el
3 de febrer de 1 924. Fill de Ramon i Ernesta,
era el segon de tres germans: Cristina, Jaume i
Josep.

des d’aquest moment plenament a la seva activitat artística, on treballarà la pintura, el dibuix,
l’escultura, la ceràmica, els esgrafiats, etc.
Va col·laborar com assessor artístic en la
instal·lació de la Masia catalana (pavelló de
Catalunya) en la IV Feria Internacional del
Campo de Madrid, el 1 959; entre 1 961 i 1 962
va participar amb el seu assessorament en les
obres de restauració del Pont del Diable; entre
1 964 i 1 965 col·laborà en els treballs d’excavació de la vil·la romana de Glude – Martorell
Enllaç...
La seva passió per la història el va dur a
elaborar nombroses il·lustracions d’indrets
històrics de Martorell, alguns dels quals han
estat editats en forma de làmines pels Museus
de Martorell.
Membre fundador del Centre d'Estudis Martorellencs, en va ser president des de 1 972 fins a
2003. Aquesta entitat i el conjunt arqueològic
de Santa Margarida i Sant Genís de Rocafort
van ser motiu d'una estima especial per part
seva. Santa Margarida va esdevenir un espai
privilegiat on durant més de trenta anys va
compartir les inquietuds de la recerca, la incertesa pel futur del jaciment i la il·lusió per
veure'l convertit en un punt de referència per
a la història de Martorell i per al coneixement
i la divulgació de la història, juntament amb
l’antic monestir de Sant Genís de Rocafort.

Va desenvolupar al llarg de la seva vida una
intensa labor artística, acompanyada de l'activitat docent en el món de les arts i divulgadora de la història.
Entre 1 930 i 1 936 va cursar els estudis d’ensenyament de primària a l’escola pública de
Martorell amb els mestres Servat i Garrit i el
1 937 va començar a rebre classes de dibuix de
la mà de l’artista Ferran Serra.
El 1 939 va entrar a treballar a l’empresa Aznar Dibuix recreant la plaça de la Vila, amb el pou i
els antics porxos
i Betlla, on va aprendre l’ofici de matricer. Hi
treballà fins el 1 952, si bé deixà la feina
temporalment el 1 950 per al seu primer Jaume Amat va morir el 23 d’octubre de 2003,
pelegrinatge a peu a Roma, que repetiria el als 79 anys. El CEM va acordar aleshores que
1 975.
l’espai de la masia de Santa Margarida dedicat
a difondre els resultats de la recerca i al
desenvolupament d'activitats formatives en el
camp de l'arqueologia i la història, portés el
seu nom.
Aquest any, coincidint amb el quinze aniversari
de la seva mort i amb la primera campanya
d’excavacions a Sant Genís de Rocafort, volem
recordar la seva figura en reconeixement de la
seva amistat i de la tasca de sensibilització que
va fer en favor de la història i el patrimoni de
la vila que tant estimava.

Amb el suport de

Reconeixement - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un
ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a
la que regula l'obra original.

Llibre de ruta del primer pelegrinatge a Roma

A partir de 1 953 inicia el seu treball com a
mestre de manualitats a les colònies i campaments d’estiu i comença a donar classes de
dibuix al seu domicili particular, dedicant-se ja
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El

Proj ecte d e recerca SG R / SM 201 8 - 2021

Projecte de recerca arqueològica integral al
Priorat de Rocafort: jaciments de Sant Genís i
Santa Margarida (Martorell) 201 8 – 2021 ,
forma part del Pla de recerca i de difusió del
patrimoni de Martorell per aquest mateix

període.

xement de la seva evolució i el seu paisatge
al llarg d’un període de pràcticament 2.000
anys. Alhora les característiques d’ambdós
jaciments fan possible focalitzar l’atenció en
un seguit d’objectius de recerca dins l’àmbit
territorial del Priorat relatius al coneixement
de l’hàbitat i els elements estructurals dels
espais de culte i emmagatzematge, la configuració d’un espai de sagrera i la relació d’aquests espais amb el seu entorn immediat a
partir de les aproximacions pròpies de l’arqueologia del paisatge.

El conjunt format pel monestir de Sant Genís de Rocafort i l’assentament i l’església de
Santa Margarida defineix un territori que
comparteix parcialment una història comuna
que aconsella un plantejament de recerca
integral tant des del punt de vista de l’anàlisi
històrica com de l’eficiència de les interDetallem a continuació els objectius del
vencions arqueològiques que es proposen.
projecte::
Malgrat l'interès del monestir de Sant Genís • Analitzar l'evolució de les estructures
d'hàbitat i productives i patrons
de Rocafort per a la història de Martorell i la
d'assentament al llarg del període
del monaquisme medieval, som davant d'un
cronològic representat, tot parant
monument que poca atenció ha merescut
especial atenció als antecedents del
pel que fa a la seva conservació, fins a les
monestir de Sant Genís de Rocafort i de
actuacions de 201 4 i 201 5, tot i la declaració
llur possible relació amb Santa Margarida.
de Bé Cultural d'Interès Nacional que ostenta des de 1 949. No ha succeït el mateix pel • Precisar la configuració i funcionalitat de
les estructures associades a l’església
que fa als estudis documentals, que des de
paleocristiana de Santa Margarida, i la
primers del anys 1 970 han fet possible reesconfiguració espacial i l’evolució del
criure la història del monestir i del priorat
conjunt monàstic de Sant Genís.
de Sant Genís de Rocafort, fins aleshores
solament basada en l'especulació llegendària • Definir l’organització i distribució dels
espais funeraris.
de la seva pertinença a l'orde del Temple. Un
• Aprofundir en el coneixement del
fet avui ja totalment descartat.
fenomen de l’ensagrerament i estudiar el
La història de Sant Genís és la d'un monestir,
dels seus monjos i els edificis, però també la
d'un territori i d'aquells que l'habiten. On hi
trobem la parròquia de Santa Margarida,
masos, un molí, conreus... Un conjunt de
gran potencial per a l'estudi de la transformació del paisatge des de l'època romana
fins avui. Tot plegat fa de l'antic territori del
priorat de Sant Genís un lloc amb unes
condicions immillorables per gaudir d'un
espai on es combinen els valors del patrimoni natural i l'històric. A més de la
monumentalitat, presenta unes condicions en
quan a planejament urbanístic i disponi-bilitat
de fonts històriques, que possibiliten fer-ne
un espai d'estudi i educatiu en relació a
l'activitat humana i la transformació del
medi.

procés de definició de la sagrera medieval
en els jaciments que són objecte d’estudi.
• Oferir noves dades qualitatives i
quantitatives per a l’estudi de l’evolució
de la població a partir de les restes
antropològiques, contextualitzades en un
registre arqueològic de qualitat que ens
permet documentar una seqüència
continuada d'enterraments des del segle
V fins el XVIII.
• Ampliar el coneixement i estat de la
qüestió actuals relatius a les tècniques
d’emmagatzematge, especialment en el
període tardoantic i medieval.
• Conèixer l’evolució dels processos
productius d’època medieval a partir del
registre ceràmic, des d’una òptica d’anàlisi
centrada en els usos, tipologia, tecnologia
i provinença dels principals elements de la
cultura material recuperats.
• Establir algunes pautes interpretatives en
relació a l’evolució de la xarxa viària,
l’aprofitament dels recursos naturals i les
activitats productives, els usos i la
transformació del territori i les tècniques
d’explotació agrària.

Per això, a més de l’excavació als jaciments
de Santa Margarida i de Sant Genís, es fa
necessari contemplar l’estudi de l’àmbit
territorial que els acull i que forma una unitat històrica almenys des de 1 042. Una cronologia que en el cas de Santa Margarida ens
permet recular fins el segle Vè i, encara, possiblement més enrere si considerem que és
per aquest indret on és més versemblant el
pas de la Via Augusta des del Pont del Diable
cap el Penedès, com corroboraria el fragment de mil·liari recuperat a Santa Margarida i que es pot datar en temps de l’emperador Magnenci (350-353 dE). Un fet que a
més dona solidesa a la hipòtesi de l’emplaçament proper de la mansio Ad-Fines.
L’estudi integral d’aquest territori en tota la
seva extensió espacial i cronològica ofereix
una oportunitat per aprofundir en el conei-

Delimitació del territori del Priorat de Sant Genís de Rocafort
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A C ASA N OSTRA: M onestir de Sant Genís de Rocafort
Síntesi cronològica
Segle XI: El 1 042 els senyors de

Castellvell de Rosanes funden el
monestir amb la finalitat que
esdevingui el panteó de la nissaga
dels Castellvell

Segle XII: 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

Segle XIII: Cap a 1 270 Sant Genís
passa a dependre del monestir de
Sant Michel de la Chiusa

Segle XIV: Continuïtat del

monestir i inici de la decadència i
extinció

Segle XVI: Secularització del

Priorat, que passa a mans de Joan
Bolet el 1 534
El monestir de Sant Genís de Rocafort es troba
situat al terme municipal de Martorell, dins l'àrea
coneguda com a partida de Sant Genís, denominació derivada de la delimitació de l'antic territori
monàstic.
Topogràficament Sant Genís se situa sobre un puig
rocós a 201 ,3 metres sobre el nivell del mar, al
vesant nord de la serra de l'Ataix, sobre la plana
que forma el riu Anoia, emmarcada pel meandre
que traça entre el torrent de les Deveses (a l'oest),
el de les Set fonts (a l'est), i les elevacions de la
serra de l'Ataix i el Montgoi, que el superen en
alçada en poc més de 70 metres.
Des del cim de Rocafort, en direcció nord-est, es
poden veure clarament els senyals de les antigues
pedreres de les quals s'extreia la pedra rogenca
amb la qual són bastits els edificis de monestir i de
l'església propera de Santa Margarida. Aquest material serà també present habitualment a les cases de
Martorell. L'explotació va estar activa fins els
primers anys del segle XX, facilitant alhora la
utilització com a pedrera de les mateixes restes del
monestir.
El projecte d'intervenció arqueològica a Sant Genís
de Rocafort es planteja com una actuació integral
que permeti l'excavació i estudi complets del monument tant pel que fa a les estructures arquitectòniques com arqueològiques, aprofundint en el
coneixement d'un monestir que presenta com a
singularitats tant la seva antecedència, prèvia a la
fundació de 1 042, com la seva estructura en la
forma com arriba al moment de la seva destrucció,
bàsicament com a conseqüència dels terratrèmols
del segle XV.
És de destacar el fet que correspongui a una
actuació constructiva molt focalitzada en els segles
XII i XIII, amb una activitat monàstica que perdura
durant el segle XIV i la crisi definitiva ja dins el segle
XV, la qual cosa permet l’estudi d’un conjunt
monàstic molt acotat en el temps i exempt
pràcticament de transformacions posteriors.

L'estat actual de coneixement arqueològic del Segle XVII-XVIII: Absentisme dels
conjunt és limitat atès que una intervenció priors, però manteniment de
realitzada per Isidre Clopas de 1 937 fou parcial i l’explotació de les terres i increment
sense metodologia arqueològica, mentre que la de demogràfic
201 4 es va circumscriure a les imprescindibles per a
una correcta delimitació del jaciment i avaluació del
Segle XIX: Abandonament complet
potencial arqueològic.
de Sant Genís. Santa Margarida
Precisament aquesta intervenció va posar en evi- esdevé ermita de Martorell i s’hi fan
dència l'interès d'una excavació integral ja que pot obres de condicionament cap a 1 870
complementar de manera exhaustiva la informació
que proporcionen els documents, per altra banda Segle XX: El 1 967 Pau Sendrós
sempre incompleta.
dona Sant Genís i Santa Margarida al
El 1 972 el CEM inicia la
Els treballs de consolidació duts a terme, juntament municipi.
amb els d'elaboració de planimetries i alçats, han recuperació i la recerca
permès una planificació acurada de la intervenció i arqueològica a Santa Margarida i
han posat a disposició de l'equip de recerca una treballs esporàdics de
base documental que era imprescindible per a la desbrossament a Sant Genís
creació d'un registre arqueològic d'acord amb la
metodologia de treball que utilitza el CEM. La Segle XXI: El 201 0 s’enceta el camí
intervenció arqueològica de 201 4 ha utilitzat ja la cap a la recuperació i consolidació
metodologia de treball de camp i registre arqueo- de Sant Genís. Elaboració d’un pla
lògic que aplica el CEM a les seves intervencions.
director, excavacions arqueològiques
i obres de consolidació
Aquest no és un factor secundari atès que una
intervenció arqueològica a Sant Genís de Rocafort
no es pot deslligar ni de les intervencions a Santa
Margarida, ni de l'estudi integral del territori que
correspon al monestir a partir de 1 042.
La primera campanya d’excavacions emmarcada
dins el projecte de recerca quadriennal 201 8 –
2021 ha tingut lloc entre els dies 25 de juny i 6 de
juliol, amb la participació de quinze persones entre
integrants de l’equip de recerca i estudiants
d’arqueologia de les Universitats de Barcelona i
Autònoma de Barcelona.
Acte de cessió dels terrenys de Santa
Us oferim aquí un resum dels resultats assolits en
aquesta primera actuació i que tindrà continuïtat al Margarida i Sant Genís de Rocafort per part
de Pau Sendrós, en favor de l'ajuntament de
llarg dels tres propers anys.
Martorell el 1 967
Ara, un cop finalitzada la campanya d'excavació, el
CEM inicia els treballs de laboratori.
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ELS RESU LTATS

Tot i que el 201 4 l’interior de l’església va ser excavat quasi del
tot, restaven pendents d’estudi alguns punts al sector de la nau i
del presbiteri. En el primer s’han pogut recuperar dos
enterraments dels quals està pendent la seva datació, mentre al
presbiteri s’han pogut identificar un conjunt de retalls a la roca i
estrats d’anivellament que corresponen a estructures anteriors
a les de l’actual església. La seva datació encara és prematura i
caldrà esperar tant a la datació de les ceràmiques recuperades,
com a l’excavació a l’exterior de l’església, al sector del claustre.

La imatge 3D de la zona excavada a l’exterior de l’església,
generada a partir de desenes d’imatges fotogràfiques parcials,
ens permet una visió de conjunt del sector que ha concentrat la
major part de l’atenció d’ aquesta primera campanya.
El conjunt funerari ja conegut, format per les diverses tombes
encastades al mur lateral sud de l’església, s’ha vist ampliat amb
la localització de les restes d’una tomba i d’una ossera,
connectades entre elles.
S’han pogut recuperar les restes de diversos individus, tot i que
molt malmeses com a conseqüència d’un espoli que suposem
anterior a les obres de restauració de l’església realitzades al
segle XVI, en el moment de la secularització del Priorat.
Aquesta concentració de tombes es correspon amb l’objectiu
fundacional de fer de Sant Genís el panteó familiar dels
Castellvell. Caldrà ara procedir als estudis antropològics, tot i
que això no permetrà en cap cas identificar la pertinença a
aquesta nissaga.

Les restes d’una escala ens assenyalen
un dels accessos des de la plataforma
inferior cap a la zona dels claustre, a
tocar de la zona excavada parcialment
per Isidre Clopas el 1 937, on va recuperar la coberta d’una tomba també
espoliada i que avui es conserva a
Santa Margarida.

Dins l’àmbit corresponent al claustre s’ha
identificat diversos forats de pal, alguns circulars i altres quadrangulars, que podrien
correspondre a estructures anteriors a les
del monestir (imatge de l’esquerra).
En aquest mateix espai s’han trobat elements constructius relacionats amb les estructures del claustre, que possiblement
permetran en el futur identificar-ne la disposició original, molt alterada per l’espoli
sistemàtic del monument per a la reutilització de la pedra (imatge superior).
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A C ASA N OSTRA: Santa M argarida
La zona excavada a Santa Margarida es va concentrar fins l'any 201 2 a l'interior i l'entorn
immediat de l'església de Santa Margarida.
Aquesta actuació va posar al descobert una
àmplia seqüència estratigràfica que abasta des
del segle V-VI fins a pràcticament l'actualitat,
amb la presència destacable d'antecedents que
ens remunten puntualment fins al segle IV,
amb la presència d'un mil·liari atribuïble a
l'emperador Magnenci.
La realització de les obres d'ampliació del
peatge de l'autopista AP-7 va oferir la possibilitat d'estudiar una zona més àmplia, en la
qual ja se suposava l'existència de restes arqueològiques relacionables amb la seqüència
identificada a Santa Margarida.
En aquest moment, per tant, el projecte de
recerca, pel que fa a excavació, presenta tres
àrees diferenciades:
• l'afectada per les obres de l'AP-7, que s'ha
excavat totalment.
• les àrees immediates, de possible interès
• la que correspon a l'àmbit que delimita la
propietat municipal,
El moment inicial, representat per un mil·liari
dedicat a l'emperador Magnenci, ens permet
establir la relació amb el pas immediat de la
Via Augusta que, procedent del Pont del Diable, fa camí cap al Penedès seguint la vall de
l'Anoia. És precisament la presència de la via el
que molt probablement propiciarà la construcció de l'església paleocristiana, l'origen de
la qual hem de remuntar als segles V-VI, en la
seva primera fase. Una església, de capçalera
tripartida que, per la presència de les estructures d'un contracor, tenia segurament un caràcter martirial. En tot cas, la construcció
tenia prou entitat per a propiciar la formació
d'una densa necròpolis al seu entorn i, d'acord
amb els resultats dels darrers treballs, també
d'un conjunt d'edificacions, ara en procés
d'excavació i que cada vegada es mostren més
extenses..
És a l'església on documentem per ara les
principals transformacions, especialment pel
fet d'estar totalment excavada. Així sabem que
aviat se li van adossar dues edificacions. Una
pel costat sud, amb una clara funció de vestíbul funerari que acollia un nombre important d'enterraments destacats, i una segona,
als peus de l'edifici, al costat sud, comunicat
amb la nau de l'església mitjançant una porta
oberta expressament, que per la seva disposició podria haver acollit un àmbit baptismal.
L'edifici de l'església persistirà al llarg de força
segles, tot i les transformacions puntuals que
experimenta. De fet, no serà fins al segle XII,
en el moment de la construcció de l'església
romànica que se li superposa, que no desapareixerà el perfil de la planta de l'edifici original.
Per tant, durant el període que porta fins a
l'obra romànica, l'església primitiva seguirà en
ús, si bé veu desaparèixer els àmbits adossats
al sud i a l'oest.
Mentre això succeeix, sobre els nivells de la
necròpolis paleocristiana es forma una necròpolis de tipologia altmedieval, on les tombes
apareixen organitzades preferentment en filades est-oest, a diferència de les cronològicament anteriors, que es distribueixen en alineacions successives, al costat del camí d'ac-

cés a l'església paleocristiana, situat a la banda
de migdia de l'edifici. L'excavació del sector
afectat per les obres de l'AP-7 va corroborar
que en aquests moments inicials i fins al segle
XI, els llocs d'hàbitat se situaven apartats de
l'església i, fins hi tot, presentaven un distribució dispersa.
Contràriament, el segle XI comportarà l'ocupació de l'espai cementirial immediat a l'església per la construcció d'espais destinats a
l'hàbitat, constituint el que podem identificar
clarament com la sagrera, pròpia d'aquest
moment i caracteritzada, a més, per la presència de nombroses sitges. L'emplaçament de la
zona de necròpolis medieval pertanyent a
aquest moment es correspon amb la identificada en les intervencions més recents del
quadrienni 201 4 – 201 7. L’estat de conservació la fa altament interessant per a l’estudi de
la població, tal i com es preveu en les intervencions de 201 8 – 2021 .
La fundació del monestir de Sant Genís de
Rocafort, situat en un turó roquer proper,
comportarà canvis profunds. El destacable
aquí, per la seva transcendència, és el fet que
la construcció de l'església romànica de Santa
Margarida, dins el segle XII, comportarà una
transformació absoluta no solament de l'edifici eclesiàstic, sinó també de l'entorn, amb

l'AP-7, on s'ha identificat i estudiat, entre
d'altres, un mas tipus torre, amb una pervivència que ens porta fins a ben entrat el segle
XVI.
És en aquestes dates, que coincideixen amb
un moment de canvi ben documentat, quan es
porta a terme una intensa transformació del
territori de l'antic monestir. Aquestes transformacions no tenen altre objecte que la
millora de l'explotació i l'increment de les
rendes que proporcionava el terme del Priorat de Sant Genís de Rocafort, un cop abandonada la vida monàstica.
Entremig sabem que els edificis monacal i
parroquial es van veure greument afectats
pels terratrèmols del segle XV i que serà ja al
segle XVI que seran objecte de restauracions
parcials, especialment intenses a Santa Margarida. La restauració comportarà en aquest cas
la divisió de la nau de l'església, que perdrà la
meitat de la seva superfície al sector dels peus
en benefici d'un espai destinat a cementiri,
mentre que a la meitat corresponent a la capçalera es refarà la coberta i es destinarà als
usos litúrgics. També en aquest moment s'aprofitaran diverses estructures medievals sobre les quals s'edifica la rectoria, parcialment
aprofitades després per l'actual casa de Santa
Margarida.

Obra romànica
Capçalera de l'església
paleocristiana, enderrocada
en el moment de la
construcció romànica
Obra paleocristiana, integrada
en la construcció romànica
Cota sobre fonamentació del
paviment de la construcció
romànica

Obra romànica

Planta 3D de l'església de Santa Margarida, on es representa la fonamentació i construcció de l'església
romànica sobre les estructures de la paleocristiana

l'arrasament i desaparició de les construccions que formaven la sagrera al sector de
migdia. Les darreres campanyes d’excavació
han posat a la vista en canvi una pervivència al
costat oest, amb una amortització que es
podria situar dins el segle XVI.
Amb l’obra romànica comença una nova fase,
caracteritzada per una nova necròpolis que
envolta l'església i el predomini de l’hàbitat
dispers. Això es confirma novament no ja
solament per la documentació escrita, nombrosa a partir del segle XI, sinó també per les
descobertes a la zona excavada al peatge de

La seqüència històrica del jaciment, exposada
fins aquí de forma resumida, respon bàsicament a la que deriva de l'excavació realitzada
fins ara.
Els resultats de les prospeccions geològiques i
de georadar dutes a terme, palesen una extensió espacial molt superior, així com una
complexitat constructiva que posa de relleu la
importància del conjunt, tant pels períodes
tardoantics com pels posteriors, especialment
fins a la fase de construcció de l'església romànica, a finals del segle XII.
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C AM PAN YA DE 201 8: resu l tats prel i m i n ars
Vista parcial de l’excavació al sector
nord, on es pot apreciar la presència
de sitges i tombes ja estudiades i la
descoberta de noves.
Detall del procés d’excavació de les
noves sitges identificades al sector
nord. Coincideixen aquí almenys
dues sitges successives. Es habitual
que en un mateix indret es construeixi una sitja al costat d’una
d’anterior, prèviament amortitzada.
La imatge aèria del sector oest ens
permet observar la distribució de
sitges i tombes. En molts casos les
sitges tallen tombes de la necròpolis
preexistent. Els petits forats que
s’observen a l’angle inferior esquerra
corresponen probablement a diversos pals de paller.
La successió d’imatges ens mostra
una tomba característica de la
necròpolis altmedieval, amb la
coberta de lloses i la fossa excavada
a les argiles, amb perfil antropomorfa. La tercera imatge permet
observar com sota la tomba apareixen les restes de les edificacions
d’època paleocristiana.

La campanya d’excavació arqueològica de 201 8 a Santa
Margarida es desenvolupa entre els dies 9 i 27 de juliol.
Compta amb 25 participants entre els membres de l’equip
de recerca, voluntaris i estudiants d’arqueologia de les
universitats Autònoma de Barcelona, Barcelona i País Basc.
Els treballs es concentren a l’exterior de l’església
romànica, als sectors ubicats a l’oest i al nord. En altres
sectors, especialment el situat l’est, està previst intervenirhi en les campanyes de 2020 i 2021 . Els resultats
confirmen la seqüència ja identificada, amb una fase
d’amortització de les construccions en l’àmbit de la
sagrera situades a ponent més tardana que la resta. És dins
l’espai de la sagrera que s’identifiquen una fase de
necròpolis anterior a les edificacions i una de posterior,
així com la presència de nombroses sitges, la cronologia
de les quals caldrà anar precisant. En algunes sitges i foses
de tombes altmedievals s’identifiquen construccions en els
nivells paleocristians.

Una gran sitja situada al sector sudoest ha proporcionat una de les
lloses utilitzades com a coberta. Es
tracta d’una peça reutilitzada que
presenta traces que fan pensar en el
seu ús original com a part d’un molí.
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A M ÉS A M ÉS

Pressupostos participatius

NOTÍCIES

Fira del llibre

Un any més el CEM ha estat present a
la Fira del Llibre i de les entitats , el passat
23 d’abril, oferint informació sobre les
activitats que duem a terme i posant a
la venda les publicacions editades en els
darrers anys.

Participació en congressos

Des del CEM hem presentat tres
propostes a la convocatòria de pressupostos participatius de l’ajuntament
de Martorell: Fer més accessible el
refugi antiaeri de la plaça de la Vila;
Redacció del projecte de restauració
del conjunt arqueològic de Santa
Margarida; i Recuperació de la vil·la romana de Martorell – Enllaç.

El passat mes de maig el CEM va
participar en la Jornada d’Homenatge al
Dr. Alberto López Mullor, amb la presentació de la comunicació “ L'arqueologia

A les 1 2 del migdia del dia 29 d’abril,
coincidint amb la celebració de la Fira,
es va presentar el número 9 d’aquest
butlletí, coincidint amb la inauguració
de l’exposició Píndoles d’Història i Patri-

Paral·lelament es va poder visitar l’antiga farmàcia Bujons i l’exposició permanent sobre aquest establiment i la
família.

La meva vinculació amb Santa Margarida
ve donada per haver participat, essent
estudiant d'Història, en quatre campanyes d'excavació entre 1 997 i 2001 . Amb
la perspectiva que donen els vint anys
que han passat des d'aleshores, puc dir
que haver participat en aquestes campanyes va suposar una de les experiències més enriquidores de les que he
gaudit i va ser així sens dubte per les
persones tan excepcionals que hi vaig
trobar.
A Martorell hi vaig trobar un equip de
recerca format per persones que estimaven la feina que feien i que volien ferla de la millor manera possible, preocupant-se d'estar a l'avantguarda en la metodologia i les tècniques. L'estimació per
la seva feina i pel patrimoni no es
limitava a la recerca, si no que s'estenia a
la difusió, que es feia palesa amb els
plafons, les jornades de portes obertes
per explicar el jaciment als visitants i les
activitats del CEM.

El dia 1 de juliol es van celebrar les
primeres Jornades de Portes Obertes a
les excavacions al monestir de Sant
Genís de Rocafort, amb una assistència
d’una vintena de participants.
El divendres 20 de juliol el Dr. Joan
Carles Alay va oferir a l’equip que
treballa a Santa Margarida una conferència sobre els processos d’investigació de les activitats delictives a l’entorn del patrimoni arqueològic i, més
concretament, sobre les excavacions
il·legals detectades a l’entorn de
Martorell en els darrers anys.

Fira de Primavera

Una exposició de petit format sobre un
patrimoni fonamental i present constantment a la nostra vida, i alhora oblidat. Una camí per a la descoberta
d’aspectes desconeguts de la geologia a
Martorell.

JPO a Sant Genís

Arqueofurtivisme

de l'arquitectura aplicada a les esglésies
de Santa Margarida i Sant Genís del
Priorat Rocafort (Martorell) ”.

moni: Fonts i aigua subterrània a Martorell.

organització de la recerca, la divulgació
i l’optimització dels recursos. Per la
seva banda, el CEM, a més del treball
voluntari dels membres de l’entitat,
aportarà un total de 24.000 euros.

Conveni amb l’ajuntament de
Martorell

L’Ajuntament de Martorell i el CEM
han renovat el conveni de col·laboració
per a potenciar la recerca, la documentació, la conservació i la difusió del
patrimoni històric local. El nou conveni,
amb una dotació econòmica de 1 40.000
euros, amplia la seva vigència i es desenvoluparà al llarg de quatre anys, cosa
que permetrà una millor planificació i
I tant important com això era la voluntat de transmetre el seu coneixement
als que hi anàvem a aprendre. Des del
primer moment facilitaven que els estudiants participéssim en totes les tasques
arqueològiques i quan no arribàvem a
més, solucionaven els nostres dubtes
amb l'eficaç senzillesa que només pot
assolir qui realment domina una matèria.
He de confessar que no han estat
poques les vegades que jo mateix, quan
he hagut d'explicar a nous estudiants
alguns dels conceptes arqueològics més
complexos, he fet servir les explicacions
que vaig rebre aquí, doncs no n'he
trobat de millors.
D'altra banda vaig tenir la sort de coincidir tots els anys amb uns companys,
estudiants entusiastes, que contagiaven
les ganes d'aprendre i esforçar-se, que
ajudaven a suportar la calor amb riures, i
que hores d'ara alguns continuen aquesta mateixa tasca formativa amb les mateixes virtuts.
Tot aquest aprenentatge inavaluable es

ACTIVITATS

Jornades Europees del Patrimoni

El proper mes d’octubre obrirem la
segona convocatòria del concurs
Refotografiem Martorell. Us oferirem
informació puntual a través del nostre
web i les xarxes socials.
Seguiu les notícies i activitats a través
del nostre web:

www.infocem.net

feia en un ambient que trencava amb la
rigidesa del món acadèmic, gaudint al
contrari d'una proximitat amb els
"professors" que ens tractaven de tu a
tu, propiciant les discussions metodològiques més enrevessades als moments
de feina i les xerrades sobre qualsevol
altre tema en unes de les sobretaules
més plaents que recordo. Aquest ambient extraordinari permetia a més
compartir idees també amb companys
vinguts de lluny, el que per a molts suposava ampliar considerablement el cercle
social en què ens movíem. Si a tot això
hi afegim que succeïa en una època lliure
de mòbils, quedarà clar que les estades a
Santa Margarida eren uns dies de meravellós i profitós aïllament de la rutina.
Tot i que per tractar-se dels meus records els he presentat en passat, estic
segur que pels estudiants que hi participen avui en dia l'experiència de convertir-se en margarito continua essent
igual d'especial.
Daniel Alcubierre
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