
Jo admiro
El senti ment d’admiració cap 
a una persona no és quelcom 
que es doni molt sovint. Em 
refereixo a l’admiració vers per-
sones que es coneixen en el dia 
a dia, persones properes que, 
en algun aspecte de la seva ma-
nera de ser i/o de fer, fan que 
ens aturem i pensem: renoi, a 
mi m’agradaria ser així!

Personalment aquesta sen-
sació no és tant habitual com 
m’agradaria, però tampoc és 
per fer-ne un gra massa. No 
succeeix sovint, però he tro-
bat forces exemples com per 
no desesperar, exemples que 
m’han fet variar algun pensa-
ment, i també alguna acció. 
Adonar-se’n que hi ha coses 
que pots canviar a través d’un 
exemple en primera persona és 
la millor manera de refl exionar 
sobre un mateix i la seva deri-
va personal. Si de veritat vols 
anar incorporant peti ts o grans 
canvis que vagin construint el 
teu jo, la millor oportunitat és 
fer-ho quan hi ets a temps, i 
és realment molt millor si saps 
agrair-ho a la persona que 
t’ha obert els ulls, bé sigui de 
forma intencionada o no. Sóc 
de l’opinió que mai s’és prou 
vell com per aprendre coses 
noves, mai es deixa de créixer 
personalment i mai és tard 
per donar les gràcies. És pos-
sible que esti gui equivocat, els 
exemples en aquest senti t no 
són tant nombrosos com per 
ser tant opti mista. 

Però bé, segurament la 
troballa d’una persona que 
t ’obre els ulls es produeix 
fortuïtament la majoria de 
vegades, quan qui et fa refl e-
xionar simplement actua de 
forma natural i tu, observador, 
hi veus en aquesta conducta 

quelcom digne d’imitar i in-
corporar. El factor sorpresa en 
les relacions humanes és un 
gran condiment a la vida sosa 
i aigualida que podríem portar 
si no ens deixéssim endur per 
la meravellosa sensació d’allò 
inesperat. Les persones que 
no permeten aquestes corrents 
d’aire fresc son les primeres 
perjudicades, siguin joves o  
grans. ¿Qui es pot pensar que 
tot està après, que ja pot ti rar 
endavant amb el que sap, que 
no cal incorporar res nou a la 
seva personalitat? Als meus ulls 
això és un dels errors més grans 
que es poden cometre. Qui no 
vol aprendre (per orgull, igno-
rància, petulància, arrogància, 
sentiment de superioritat, 
conducta irrefl exiva, senti ment 
d’inferioritat o qualsevol altre 
patologia que ho impedeixi) 
s’està enterrant en vida i està 
desaprofi tant en una mesura 
desorbitada la vida en si ma-
teixa.

No hi ha ningú tant peti t del 
qual no es pugui aprendre, no 
hi ha persona de la que no en 
puguem extreure alguna cosa. 
El company de feina, el vene-
dor d’una boti ga, la senyora de 
la neteja, el cambrer del bar, el 
germà, l’amic, ... en qualsevol 
d’ells, alguns dels quals tenim 
ben a prop diàriament, podem 
trobar un peti t esbós de savi-
esa, alguna lliçó en forma de 
refl exió quoti diana. No hi ha 
més neci que aquell que no vol 
aprendre, si se’m permet la lli-
cència d’adaptar una frase feta, 
i qui no vol aprendre és una 
persona pobre d’esperit, molt 
més incompleta del que podria 
arribar a ser i a totes llums de-
sagraïda amb el gran regal de 
les relacions humanes.
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Acabada la conquesta romana de 
casa nostra, l’anti c poblat ibèric 
situat entre Can Fatjó i el castell 
es va expandir cap a una àrea, més 
plana i propera a la riera, compresa 
entre el carrer del Pont al nord, el 
del Castell a l’oest), el passeig de la 
Riera a l’est i el torrent de Xercavins 
al sud. Així mateix, també ocupa-
ren la banda esquerra de la riera, al 
voltant de la plaça del Dr. Guardiet 
i el carrer de Xercavins.

El passeig de la Riera, que ocu-
pa la banda dreta d’aquest curs 
d’aigua, ha ofert diversos testi-
monis arqueològics de l’ocupació 
d’aquesta zona als segles II i I aC. 
També comptem amb diversos 
punts de troballes a l’actual barri 
de la Plana del Castell. 

Al jardí de la casa de la família 
Coll, situada al número 105 del 
passeig, el 1972 Esteve Coll va 
trobar, acompanyant uns murs fets 
de còdols de riera units en sec, 
una sèrie de troballes d’interès:  
ceràmica de vernís negre proce-
dent de la costa occidental d’Itàlia, 
gran part d’un àmfora italiana del 
ti pus Dressel 1A (vegeu fotografi a) 
i restes de terrissa ibèrica, entre 
elles, fragments d’àmfora de boca 
plana. També s’ha documentat la 
troballa d’un fragment de coure 
que forma una mena de tubet. Tot 
denota un horitzó situat a grosso 
modo entre els fi nals del s. II i els 
inicis del I aC.

Per altra banda, al número 61 
del mateix passeig, a uns 400 m 
al sud de l’anterior, i al nord-est 
del forn iberoromà trobat els anys 
20 del passat segle, comptem 
amb un altre punt d’aparició de 
material d’aquesta època. Està 
situat a la part sud immediata al 
pont que la travessa, on ara es 
troba un edifici d’apartaments. 
Hi sorgiren molts fragments ce-
ràmics de vernís negre i d’àmfora 
romana, com un fragment de vora 
i coll d’una que possiblement 
vindria de Brindisi (al tacó de la 

bota italiana) i que contindria 
vi; també va aparèixer ceràmica 
ibèrica, com una vora de kalat-
hos (recipients semblants a un 
barret de copa invertit i que pos-
siblement contindrien mel), així 
com altres fragments de terrissa 
local. Tot aquest material trobat 
ens permet de considerar una 
cronologia de la primera meitat 
del s. I aC. 

De l’estudi de les troballes 
efectuades en aquesta zona de 
Rubí, a més de constatar l’expan-

sió del poblament, veiem com les 
relacions comercials amb el sud 
i el centre d’Itàlia es varen in-
crementar notablement després 
de la conquesta romana, ja que 
constatem una gran abundància 
de materials com àmfores que 
contenien vi i ceràmica de vernís 
negre típica d’aquella zona.

Jordi Vilalta
 GCMR-CER

Fundació Museu-Biblioteca 
de Rubí

Cedida

Restes ibèriques i romanes al passeig de la Riera

La familia quiere agradecer las muestras 
de afecto recibidas y comunicarles que 
la misa en su memoria se celebrará el 
miércoles 19 de septiembre a las 20h. 

en la Iglesia de Sant Pere de Rubí.

Falleció el pasado 23 
de agosto a los 70 años

Miguel Flores 
Cabrerizo

LA FAMILIA GONZÁLEZ Y VIUDA

Les comunica a todos los familiares, 
amigos y conocidos, que se ofrecerá una 

misa funeral en memoria de:

FRANCISCO GONZÁLEZ IBÁÑEZ
Lugar: Iglesia San Pablo (25 de Septiembre)

Fecha: 26 de septiembre de 2012
Hora: 20:00 


