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E d i to ri al

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.

1

