
Restes orgàniques 
Les restes són, per definició, 
allò que sobra d’alguna cosa, 
allò que no s’aprofita o que 
és residual. En tot cas, s’entén 
que la resta d’alguna cosa no 
és la part principal d’aquesta, 
sinó allò què ja no resulta útil. 
Si traslladem això a l’activitat 
de les persones, quantes coses 
de tot allò que fem es podrien 
considerar residuals o no apro·
fitables?

Cada persona té una rutina, 
una seqüència més o menys 
freqüent d’escenes que es re·
peteixen habitualment i, sovint, 
diàriament. Dins d’aquesta 
seqüència, moltes de les imat·
ges que composen la nostra 
pel·lícula personal es podrien 
fàcilment intercanviar entre 
elles sense que la seqüència 
final patís cap tipus d’alteració 
significativa. Segments del nos·
tre fer que no importa on els 
situem, sempre que es donin en 
el mateix ordre dins de la cade·
na normal de repeticions. 

Ara bé, totes les accions que 
protagonitzem, siguin intercan·
viables o no entre si, poden 
ser activitats aprofitables o 
residuals, en un sentit de rea·
lització i creixement personals. 
Si una activitat, per mínima que 
sigui, ens reporta algun aspecte 
positiu, aquesta activitat ens 
fa créixer com a persones. Si 
és negativa, en canvi, aquesta 
activitat és residual i fins i tot 
perjudicial, en tant que ens 
resta efectivitat i energia per 
fer front a les activitats positives 
que ens aporten alguna cosa.

El problema de tot això és 
que les activitats residuals po·
den ocupar bona part del nostre 
temps diari (cadascú sap quines 
activitats són residuals per a 
ell i quines no). De vegades, 

allò que podem aprofitar dura 
poca estona, però en canvi en 
traiem molt de profit. I curiosa·
ment, altres vegades situacions 
negatives que s’allarguen en el 
temps ens poden reportar un 
gran ensenyament o bagatge 
vital.  La pregunta, doncs, seria: 
cal travessar moments difícils 
per saber de què està feta la 
vida? I quines seqüeles ens 
deixen totes aquestes travesses 
més enllà de l’aprenentatge que 
adquirim?

A cada passa que fem una 
part de nosaltres va cremant 
carbó per encarar amb força les 
situacions desfavorables. Una 
altra part, va acumulant expe·
riència i coneixement d’allò que 
veiem al passar. I així, mentre 
perdem energia per una banda, 
per l’altra aprenem a adminis·
trar aquella que ens queda. 
Sobre el paper, un mecanisme 
compensatori perfecte. 

Nosaltres, éssers orgànics 
que executem activitats repe·
titives, ens anem desgastant 
com a conseqüència del meca·
nicisme biològic pel qual estem 
programats de forma natural. 
Un esquelet funcional amb un 
recobriment dèrmic que ens fa 
reconeixibles i únics als ulls dels 
altres. Tot mecanisme genera 
restes o deixalles fruit de la 
seva activitat. Fem coses útils, 
fem coses poc profitoses, però 
totes ens desgasten. Ara bé, si 
la nostra voluntat compta per 
alguna cosa i no som simples 
“mecanos” que gesticulen i 
executen un programa de con·
ducta predeterminat, algun dia 
podríem arribar a ser restes 
orgàniques nobles i íntegres en 
un món que genera tantes res·
tes com productes es posen a la 
venda diàriament. Ho serem? 
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Martin Delgado Olmo va morir als 58 anys el 1 de maig
Juan Cabrera Romero va morir als 73 anys el 30 d’abril
Manuela Jiménez Urbano va morir als 88 anys el 30 d’abril
María Romo Verdugo va morir als 88 anys el 26 d’abril
Domingo Villarejo Escalante va morir als 87 anys el 24 d’abril
Carmen Nieto Portillo va morir als 80 anys el 24 d’abril
Purificación Salgado Fernández va morir als 90 anys el 22 d’abril
Pedro Ballestero Tuñiga va morir als 84 anys el 20 d’abril
Dolores Gomiz Rueda va morir als 75 anys el 20 d’abril

Necrològiques

PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Entre les runes de l’ermita dedicada 
a Sant Genís, a la zona occidental 
del terme de Rubí, es va trobar el 
1980 un fragment de pedestal paral·
lelepipèdic de clara factura romana 
amb la inscripció, emmarcada per 
una motllura, que traduïda del llatí 
ve a dir “A Domici Macrí (o Matern), 
fill de Màcer” , segons els estudis de 
Marc Mayer. Datat entre mitjan s. I 
dC i mitjan s. II dC, és molt possible 
que procedís del nucli urbà de Rubí i 
que fos aprofitat per a la construcció 
de l’esglesiola medieval.

Domici Macrí (o Matern) possi·
blement portés el praenomen Lucium 
(els ciutadans romans tenien prenom 
o praenomen, nom o nomen i cog·
nom o cognomen) i potser hagués 
exercit algun important càrrec ciuta·
dà, en el cas que Rubí en aquella èpo·
ca tingués un estatut jurídic de caire 
municipal. Per tant, aquest pedestal 
trobat a Sant Genís podria haver es·
tat el suport d’una estàtua dedicada 
a un magistrat,  ja que la inscripció 
que hi figura és pròpia de l’epigrafia 
urbana (com un altre trobat a Cova 
Solera) i típica dels fora i espais pú·
blics. Precisament, Mayer pensa que 
aquest dedicat a Domici podria haver 
inclòs un cursus honorum (o carrera 
municipal) en la part que manca del 
pedestal, sota del cognom.  

Pel que fa a personatges amb 
el mateix nom o nomen relacionats 
amb la Hispània romana, hem de 
tenir en compte que un Cneu Domici 
Calví va ser procònsol (governador) 
de les dues províncies hispàniques 
entre el 39 i el 36 aC i també patró 
de les ciutats d’Emporiae (Empúries) i 
Tarraco (Tarragona). I molts indígenes 
que es romanitzaven prenien el nom 
dels seus patrons.

Pel que fa a altres restes, al camp 
que es situa a la part oriental de 
l’ermita han aparegut fragments dis·
persos de ceràmica i de teula romana. 

El pedestal de domici i les restes 
romanes de l’ermita de Sant Genís

L’ermita mateixa recolza l’absis sobre 
un terra d’opus testaceum (tipus 
de paviment romà fet amb calç i 
trossos de ceràmica), part del qual 
es féu visible, encara que en procés 
de degradació, a la part exterior de 
l’angle nord-est de l’edifici. Per altra 
banda, el 1990 Francesc Margenat 
recuperà entre les runes de l’ermita 
mitja roda de molí de factura “ibero·
romana”, però que en realitat podria 
ser perfectament d’època imperial, ja 
que no s’ha trobat cap resta ceràmica 
a les immediacions que testimoniï 
unes arrels romanes republicanes 
del jaciment. També ens ha informat 
aquest estudiós local que en una de 
les parets de l’ermita va aparèixer un 
fragment de terracota amb un forat 
que semblava haver format part 

d’un engraellat de forn de ceràmica, 
també d’època romana. Altres restes 
trobats entre les runes de l’esglesiola 
són fragments d’opus signinum (és 
similar al testaceum, però amb els 
trossets de ceràmica més petits), dos 
fragments de ceràmica comuna i un 
de terrissa feta a mà.
Per finalitzar, direm que sembla ser 
que és prop d’aquest jaciment que 
l’antiga via dels Vasos Apol·linars, 
que creuava tota la façana mediter·
rània de la península, empalmava 
amb la Viastrella, un antic camí que 
enllaçava la Terrassa romana amb la 
via Augusta.
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