L'Empordá
de fa mil anys

S

cmprc parlem de TEmpordíi deis grecs, de TEmpordá deis romans, de TEmpordá
d'abans de Jesucrisl o del comencament de la nostra era. Ara, uns quanls professors —Anua Brunct, Artur Calsiiui. Elena Esteva, Joan Perreros i Lluís Maruny—
ens proposen un joc que és, sobretot. per a les crialiires pero que pol servir de bon
entretenimeni ais grans: el de descubrir com era i'Emporda fa mil iinys. és a dir. pcls voltanls de Tany 1000. just quan es produTa el naixemenl de Catalunya. La proposia didaetlca.
continguda en un opuscle d'Edicions Baix Enipoixla. ofercix tota mena de stii-preses.
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La primera sorpresa és la que ens proporciona la inl'ürinació sobre Taspeele físic d'una
zona que ha canviat profundament de fesomia. Muntanyes com el massfs del Monlgrí coberles de bosc: espais pobláis de llops. de cervols i d'altres animáis desapareguts; cscasses
construceions de pcdra; esianys i :i¡guamolls a dcsdir. Fa niil anys, la Muga i el Pluvia desenibocaven encara a l'eslany de Castelló. Aquest era el mes imporlant de tots per les dimensions i la riquesa piscícohi, pero bi havia estanys pelits a Capniany. íi Llers. a Vilatenim.
a El Par, a Camallera. a Sturana. a Bellcairc, a País {on ara algil no voldria que hi haguessin
ni alguatnolls). E¡ Ter i el Daró Ibrmaven una zona húmida que anava des d'Ulla í'ins a
TEslarlit. I, a rinierior, es podien trobar els estanys de Millars, de la Sala, de Gualta, de
Fontanilles i, sobretot, el d'Ullastrel, al peu de la ciutat ibérica. Les vies de comunicació terrestre eren precarics, llevat de la Via Augusta c|ue nieiiava a Girona. pero els vaixclls remunlaven el curs del Ter, del Pluvia i de la Muga fins ais respeclius ports de mar de
Torroella, Sant Pere Pescador i Castelló.

La segona sorpresa és la de la historia. GausIVed, comie d ' E m p ú r i e s , Peralada i
Rosselló, encunyava moneda propia com un veritable sobira, La capital del comlat era a
Sant Martí d'Empúries. turó massa petil i massa obeil ais pií'alcs, fet que va aconsellar el
trasllat a Ciislelló, Tambe lenicn un paper cabdal els abats deis monestirs, senyors de Sant
Pere de Rodes, de Sant Quirze de Colera, de Santa Maria de Roses i de Vilabertran, de Sant
Feiiu de Guíxols i de Sant Miquel de CruVlles...
Sobre aquest escenari pie de suggestions, Joan Perreros h¡ alga, amb textos i dibuixos, la
historia nuilllple d'un noi i d'una noÍa c|ue poden retroccdir mil anys i triar entre ser de
ITslaiii o del Cristianisme, entre dir-se lusuf i Fatima o GuilVé i Eniiessenda. Al cypdavall.
el Ilibre ofereix mitja dolzena d'exercicis praclics que proposen pistes crealives a la imaginació deis Icctors adolescenls. Felinos ells, que han pogut rebre aquesta llit;ó viscuda de geografía i d'história, immillorable per al concixement i el reconeixemenl ti'un país milificat
per la llegenda pero en el qual cal tocar de peus a tena,
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