
L'ESGLÉSIA ROMÀNICA:
DE L'ESPLENDOR A
L'ABANDONAMENT

El 1 042 els senyors de Castel lvel l de
Rosanes, Bonfi l l i Sicarda, dins el territori
dels quals se situava Santa Margarida,
decideixen definir una dotació territorial
per a la fundació d'un monestir. Aquest
serà l 'origen del monestir de Sant Genís
de Rocafort. A partir d'aquesta fundació,
dalt la muntanya trobarem les
edificacions del monestir, mentre al pla
Santa Margarida esdevindrà la parròquia

Planta de l 'església primitiva i
traçat de la necròpolis
altmedieval, amb la
superposició de l 'obra
romànica de l'església.

dels habitants del terme. A finals del
segle XI I s'endevina el moment de major
esplendor d'aquesta fundació, com ho
demostren les construccions
conservades del monestir i la reforma
que té l loc a Santa Margarida.

És en aquest moment quan es
transforma definitivament l 'estructura de
l 'església primitiva, de la que solament
es conservaran els dos murs laterals, als
quals s'afegeix una nova façana al costat
de ponent on s'obre la porta principal,
s'al larga la nau amb una nova capçalera,
i es reforça el mur lateral per l 'interior
amb la creació de pilars units per arcs
que formen capelles laterals i alhora
permeten la coberta de l 'edifici amb una
volta. La construcció d'aquesta nova
església s'acompanya de la
transformació de tot l 'entorn, on les
construccions de la sagrera apareixen
inuti l i tzades.

Amb el monestir, els habitants de l 'entorn
passen a dependre dels monjos que
actuaran com a senyors del l loc. De totes
maneres cal assenyalar que el monestir
tindrà unes dimensions i una vida
l imitades. A finals del segle XIV està ja
en una situació precària i al segle XV

Una esperança de recuperació

El 1 534 el comerciant barceloní Joan
Bolet s'interessa per l 'adquisició del
priorat de Sant Genís que finalment
aconsegueix. S’iniciarà així un procés de
recuperació tant de les rendes del priorat
com dels edificis. Joan Bolet refarà la
coberta de Santa Genís i, possiblement,
farà construir un mur que dividirà en dos
la nau de Santa Margarida, desprovista
de coberta des dels terratrèmols del
segle anterior. Santa Margarida, ja per
sempre, restarà dividida com a església i
cementiri . En aquest espai s’han
documentat els enterraments a partir del
segle XVI .

Després d'aquesta darrera empenta tot
el conjunt experimentarà un progressiu
despoblament, l 'enrunament de les
construccions del monestir i la
degradació de Santa Margarida.

Finalment les desamortitzacions del

segle XIX portaran tot el conjunt a mans
privades.

La darrera restauració

Cap a 1 870 es portaran a terme les
últimes obres de mil lora a l’església de
Santa Margarida, que ha perdut la seva
funció parroquial i esdevé ermita de
Martorel l on té l loc un aplec anual.
Coincidint amb aquesta reforma es
realitzen les primeres excavacions
arqueològiques al l loc.

La Guerra Civi l de 1 936-1 939 culminarà
la destrucció i l 'abandonament definitius
de l 'edifici de l 'església, que es veurà
agreujat encara per la transformació
econòmica dels anys 1 960 que portarà al
progressiu abandonament o
transformació de quasi totes les masies
del priorat, com can Pastel ler, can
Sunyolet o la mateixa de Santa
Margarida. La construcció de l’autopista
AP-7 completarà la transformació
definitiva del paisatge i el trencament de
la unitat del territori de l 'antic priorat.

El 1 971 Santa Margarida, casa i
església, eren totalment abandonades i a
mans del vandalisme i de la degradació,
malgrat haver passat a mans municipals
i la voluntat del seu donant.

serà ja simplement un priorat. Els
terratrèmols d'aquest segle malmetran
definitivament els edificis del monestir i
de la parròquia que s'abocaran a una
degradació creixent.

Un futur per Santa Margarida

El 1 972 un grup de persones, que
després esdevindran els fundadors del
Centre d'Estudis Martorel lencs, inicien
treballs de neteja, de documentació i,
posteriorment, de condicionament del
l loc.

Des de la seva fundació el CEM ha
dedicat les seves energies de forma
preferent a la recuperació i a la recerca
arqueològica i històrica a Santa
Margarida.

Els treballs propis del CEM, les
campanyes anuals d'excavació, els
realitzats en diversos camps de treball a
l ’estiu i l ’actuació de l’Escola Taller
Museu Vicenç Ros han fet que avui la
vida hagi retornat al l loc i hagi esdevingut
un punt de referència obligada com a
jaciment arqueològic i com a patrimoni
de Martorel l .

A Santa Margarida es desenvolupa des
de 1 981 una important tasca de formació
i de recerca en col· laboració amb la
Universitat de Barcelona, l ’Ajuntament de
Martorel l i la General itat de Catalunya,
que ha de culminar amb la recuperació
definitiva de les restes arqueològiques,
la museització del jaciment i l 'adequació
de l 'entorn com a espai verd.

Mur construit el
segle XVI dividint
la nau de
l'església
romànica.

(El jaciment)

Als inicis de la dècada de 1 960 Santa Margarida, juntament

amb can Pastal ler, can Sunyolet i can Santjoan, forma part del

conjunt de cases de camp actives a l 'espai conegut com a

Partida de Sant Genís. A partir d'aquella dècada començarà

un procés de decliu de l 'activitat agrícola de la que avui

solament n'ha reeixit can Santjoan. Can Pastal ler és en estat

ruïnós, can Sunyolet s'ha convertit en un restaurant i Santa

Margarida, deshabitada des de 1 963, és avui el centre

d'activitats arqueològiques del Centre d'Estudis Martorel lencs.

Els terrenys que ocupa el jaciment de Santa Margarida,

juntament amb els de l 'antic monestir de Sant Genís de

Rocafort, van ser cedits al municipi de Martorel l pel seu antic

propietari, Pau Sendrós, el 1 967. La seva voluntat era que el

l loc fos destinat a la recerca arqueològica. Aquesta donació es

va produir en el context d'un projecte urbanístic que afectava

tota la zona entre Santa Margarida i Sant Genís, que

finalment es va veure paral itzat per la implantació de

l 'autopista AP-7, que va ocupar la major part dels terrenys de

la plana.

El 1 972 la masia i l 'església eren totalment abandonades. El

Centre d'Estudis Martorel lencs, després de posar-se en

contacte amb l'antic propietari i amb l'Ajuntament de Martorel l ,

va iniciar les tasques de recuperació del l loc, les quals han

comportat tant el desenvolupament del projecte de recerca

com la restauració de la masia, avui habil itada per a l 'estada

dels participants en les campanyes d'excavació i per al

desenvolupament de les tasques d'estudi posteriors.

El projecte d'investigació arqueològica al jaciment de Santa

Margarida del priorat de Sant Genís de Rocafort a Martorel l

(Baix Llobregat, Barcelona), va ser iniciat pel Centre d'Estudis

Martorel lencs el maig de 1 972, just en el moment de constituir-

se l 'entitat. Des de 1 981 el projecte és integrat als de recerca

del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

de la Universitat de Barcelona. El finançament de les

intervencions corre a càrrec del Centre d'Estudis

Martorel lencs i rep suports econòmics del Departament de

Cultura de la General itat de Catalunya i de l 'Ajuntament de

Martorel l . L'equip d'investigació, dirigit per la Dra. Rosario

Navarro, el Dr. Alfred Mauri i Montserrat Farreny, és format per

un grup estable de col· laboradors, als quals s'afegeixen grups

d'estudiants durant les campanyes d'excavació els mesos

d'estiu. El jaciment compleix alhora la triple funció de centre

d'investigació, de formació i de divulgació.

El l loc havia merescut una certa atenció per part dels

estudiosos en el passat. Així tenim notícies que coincidint amb

les últimes obres de condicionament de l 'església, dutes a

terme a l'entorn de 1 870, es van fer diversos treballs

d'excavació arqueològica que van donar l loc a troballes

algunes de les quals, al menys, formen part de la col· lecció de

Francesc Santacana Campmany, al museu L'Enrajolada de

Martorel l . És possible que ell mateix en fos el promotor. En les

excavacions arqueològiques modernes s'han detectat

nombrosos punts afectats per aquestes intervencions, que per

les seves dimensions fan pensar que es van realitzar al l larg

de força dies. Malauradament no tenim documentació sobre

l 'excavació ni sembla que els autors arribessin a percebre la

importància última del jaciment.

Pau Sendrós durant l 'acte de signatura de la cessió de Santa
Margarida i Sant Genís a l 'Ajuntament de Martorel l el 1 967

Centre d'Estudis Martorellencs



La seqüència històrica
ELS ANTECEDENTS

Un punt de parada al camí de
Tarragona

Santa Margarida se situa sobre el traçat
de la Via Augusta, en un indret que pot
correspondre a la mansio Ad-Fines. Les
restes d'un mil · l iari , datable entre l 'any
350 i 353 de la nostra era, son per ara el
testimoni més clar d'aquesta vinculació
amb la via romana.

Les imatges mostren els dos fragments
conservats i un detal l de la inscripció.

És en el segle Vè quan es funda la
primera església, envoltada d'un
cementiri . No podem afirmar que
aquesta ocupi el mateix indret de l 'antiga
mansio, però és clar que en tot cas era
en un lloc proper. L'edifici presenta tres
fases.

En la primera trobem una aula
rectangular, amb dos murets als peus
que testimonien l 'existència d'un
contracor, contraposat a una capçalera
tripartida formada per dues cambres
laterals rectangulars i una de central en
planta de ferradura. Les dues cambres
laterals tenien ús l itúrgic, tal com
demostren els armariets encastats al
mur i, al menys la situada al nord,
complia també funcions funeràries com
es veu per les restes d'una tomba.

L'ESGLÉSIA I LA
NECRÓPOLIS

PALEOCRISTIANES

En una segona fase, que
cronològicament podria ser molt
immediata, al costat sud s'afegeix una
construcció a manera de vestíbul, de
clara funcionalitat funerària i que
emmarca la porta d'accés, situada al
lateral de l 'església. Contemporàniament
a aquesta construcció el paviment de tot
el conjunt es modifica elevant-lo
l leugerament de nivel l . Es tracte d'un
paviment d'opus signinum, que s'estén
per tot l 'interior de l 'església i el vestíbul,

que cobreix els vestigis del contracor,
que s'inuti l i tza. Al mateix moment es
modifica parcialment l 'altar a la cambra
central, que se separa de la nau de
l'església mitjançant un cancell , i
segurament s'obre una porta als peus
de la nau per donar accés a una nova
dependència adossada per l 'oest a
l 'edifici i que podria haver acoll it un
baptisteri.

La tercera fase, que sembla força més
tardana, introdueix a l 'eix de la nau un
seguit de construccions quadrangulars
al ineades, construïdes a sobre o tal lant
el paviment d'opus signinum, la
funcionalitat de les quals es desconeix
tot i que podrien tenir un ús l itúrgic, més
que no pas estructural. En aquest
moment es tapia la porta que en la fase
prèvia s'havia obert als peus de la nau.

Al l larg de tot aquest temps es forma
una necròpolis que es distribueix a
l 'entorn de l 'església. Una part de les
tombes ocupa l'espai del vestíbul de
forma molt densa, mentre que altres són
alineades en fi les paral· leles al camí que
sembla conduir cap a la porta d'accés a
l'església pel sud i que presenta restes
de pavimentació.

Tomba de tegula excavada a l'àmbit del
vestíbul.

Construcció quadrangular a

Mur sud de l'església i

Paviment de signinum.

L'ESGLÉSIA I LA
NECRÓPOLIS

ALTMEDIEVALS

Durant els segles VI I I i IX tot indica que
l'església segueix en ús i el l loc habitat.
Sobre la necròpolis tardoantiga
s'acumulen els enterraments
almedievals, mentre l 'àmbit de l 'església
segueix en ús, tot i que tant la cambra
situada als peus com el vestíbul han
estat enrunats, igual com les estructures
quadrangulars de l 'interior de l 'església,
que apareixen arrasades i tapades per
un nou paviment de terra i potser una
capa de morter, que eleva el nivel l
interior de tot l 'edifici . Prèviament a
aquesta reforma s'havia produït una
elevació l imitada a l'espai de l 'absis, que
presentava un esglaonat per accedir al
nou nivel l des de la nau.

Tomba amb coberta de

Possible conjunt famil iar.

Enterrament un cop retirada
la coberta de lloses.

LA SAGRERA

A la segona meitat del segle XI , tot
mantenint-se l 'església en ús, veiem com
l'espai del cementiri altmedieval és
ocupat per un seguit de construccions
que s'hi superposen. Aquestes s'estenen
pels costats sud, oest i parcialment al
nord de l 'església. Les restes
identificades presenten murs de pedra
notablement gruixuts, formats per pedres
irregulars, preferentment de gres roig, i
col· locades en sec. La construcció de la
part superior era de tàpia.

Per la seva disposició, cal pensar que es
tracte de cases bastides a la segona
meitat del segle XI dins l 'espai que
definia la sagrera (trenta passes
sagrades a l'entorn de l 'església), en un
moment en el qual la pressió i el
vandalisme senyorial contra els pagesos
els porta a cercar refugi per a ells i les
seves pertinences en aquest espais.

A aquest mateix moment pertanyen la
major part de les sitges excavades al sòl
que trobem tant a l 'interior de l 'església
com relacionades amb les construccions
exteriors. En aquestes sitges
s'emmagatzemaven els cereals dels
pagesos i també els que aplegava
l'església provinents del delme i les
primícies.

Planta del conjunt de l 'església i necròpolis
amb indicació de la superposició de les
estructures construides a la sagrera i la
disposició de les sitges identificades.




