
Un dels molts jaciments d’èpo-
ca romana amb què compta el 
territori de Rubí és el de Can 
Xercavins.

Al marge nord del torrent del 
mateix nom, a septentrió de la 
masia, es van trobar fa temps 
estructures arquitectòniques, 
una amb contraforts. Al terreny 
cultivat de sobre, s’ha localitzat 
molt material com teules roma-
nes, ceràmica comuna romana 
i terra sigillata clara (un tipus 
de ceràmica fina amb vernís de 
color taronja que era importada 
del nord d’Àfrica i datada entre 
els segles II i III). A un parell de 
centenars de metres al nord-
oest, ha aparegut un fragment 
d’àmfora romana, de forma 
indeterminada.

Per altra banda, del material 
del Museu de Rubí destaquem 
un fragment de placa de ter-
racota que representa un porc 
senglar (no és segur que dati de 
l’època romana), així com una 
llàntia d’oli bastant sencera de 

Restes romanes de Can Xercavins
la forma Deneauve VII-A/Dres-
sel 20, datada entre la segona 
meitat del s. I i tot el s. II.
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Un altre ti pus de crisi
La depressió econòmica és 
quelcom que inunda els mitjans 
de comunicació, que ocupa por-
tades i preocupa quasi tothom. 
És una crisi exposada i difosa. 
Ara bé, hi ha un altre ti pus de 
crisi que corre en paraŀlel a 
l’econòmica, en la que no hi 
pensem gaire però que és igual 
o més fulminant que aquesta: 
la crisi de valors. Aquesta crisi 
a l’ombra mediàti ca actua sobre 
l’home social i l’home individu-
al. La responsabilitat políti ca és 
una responsabilitat de primer 
rengló en la ordenació dels 
problemes i necessitats d’una 
societat, sense dubte, però 
la societat té alhora una res-
ponsabilitat que va més enllà 
d’un mandat de quatre anys o 
d’una cartera de funcions. Tots 
som responsables ineludibles 
de la qualitat dels valors de la 
nostra societat, cadascú és una 
peti ta baga en la seqüència de 
les dinàmiques socials i pel sol 
fet de ser una responsabilitat 
minúscula no signifi ca que no 
sigui necessària ni decisiva.

En l’avaluació que fem del 
nostre anar i venir sovint són 
els altres els culpables: els com-
panys de feina, els caps, la fa-
mília, els profes, els políti cs, els 
banquers,... Aquest mecanisme 
automati tzat i generalitzat, no 
és més aviat un recurs barat per 
calmar la pròpia consciència i 
facilitar l’exoneració d’una càr-
rega moral que rarament ens 
atorguem? No és lògic culpar a 
uns pocs de tots els mals de la 
societat, ni culpar als altres de 
totes les nostres desgràcies.

A nivell individual, actuen 
insti nti vament tota una sèrie 
d’elements psicològics (frus-

tracions, enveges, inseguretats, 
pors, objecti us,...) que funcionen 
com a motor ocult de les moti va-
cions personals i que empenyen 
la nostra conducta diària, tot 
provocant la seva canalització, 
elusió, evasió i/o afrontació (en 
el millor dels casos). Aquestes 
conductes les prenem com a 
normals ja que en el nostre dia 
a dia és presenten regularment, 
però la seva presència i repeti ció 
arreu no les hauria de converti r 
automàticament en normals. 
Més encara, això representa una 
fal·làcia lògica de primer ordre! 
L’ambient quoti dià queda enveri-
nat per la barreja d’irresolucions 
individuals. Jo m’emprenyo amb 
aquest, jo “putejo” a aquest 
altre, jo passo per damunt de 
qui faci falta, jo m’ho mereixo 
més que aquest, jo tinc més 
dret que aquest altre, qui s’ha 
pensat que és aquest, jo faig 
la meva i a qui no li agradi que 
no miri,... jo, jo i infinitament 
jo. De vegades se’ns oblida 
que “jo” no és el món sobre el 
que orbiten els altres. És més, 
totes les persones que poden 
evitar un petit conflicte, una 
petita discussió, una situació 
irreversible, una desigualtat, 
un favoritisme, un caprici no-
ciu, una irresponsabilitat, una 
il·legalitat, una injustícia,... i no 
ho fan, són tant culpables i res-
ponsables de la decadència de 
valors de la societat com el més 
alt càrrec del govern ho és de la 
crisi econòmica (en el seu cas). 
Perquè la responsabilitat actua 
a molts nivells i la nostra se’ns 
oblida fàcilment sota el parapet 
de la responsabilitat dels altres, 
que sempre és més greu que la 
nostra, es clar. 
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Agustín Arias Palomer va morir als 87 anys el 22 de febrer
María Sales Arasa va morir als 86 anys el 21 de febrer
Ignacio Gil Ramírez va morir als 76 anys el 20 de febrer
José Alarcón Nieto va morir als 90 anys el 16 de febrer
Francisco Vaqués Güell va morir als 90 anys el 12 de febrer
Asumción Sánchez López va morir als 89 anys el 10 de febrer
Juan Roca Bassas va morir als 93 anys el 10 de febrer
Sebastián Verlarde Fernández va morir als 63 anys el 10 de febrer
Rosa María Camacho Sánchez va morir als 76 anys el 9 de febrer
José Perez Villaroya va morir als 63 anys el 5 de febrer

Necrològiques

Fragment de roda de molí de lava volcànica donat recentment al Museu de Rubí per 
Pere Bel.

Àrea de troballa de materials romans. 
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També fou trobat al segle 
passat un fragment de roda 
de molí de lava volcànica, que 

es trobava fins fa poc en una 
col·lecció parti cular de Rubí i ha 
estat donada recentment a la 

Fundació Museu-Biblioteca de 
Rubí (FMBR) per Pere Bel, que 
la va recuperar per al nostre 
patrimoni col·lectiu. És la que 
reproduïm a la foto annexa. 

Finalment, cal esmentar 
el fragment de banc trobat a 
mitjans del segle XX en el mar-
ge del camí entre la masia i el 
camp conreat abans esmentat, 
dedicat per L. Furi segons la 
inscripció que hi és incisa. No la 
descriurem aquí, ja que ja va ser 
objecte d’un article en aquesta 
mateixa secció fa uns mesos. A 
més, molt possiblement aques-
ta peça seria transportada en un 
època indeterminada procedent 
del centre de Rubí, tal com ha 
passat en altres ocasions.
La cronologia d’aquest assenta-
ment podria anar des de finals 
del s. I dC fins al s. III.
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