solemne. Tots van desfilíint per les planes d'tiquest receptari en formes suciilentes i preparticions suggestives, culminades per un excens ventall de llaminadures propies del país que van des de les
dolces botifarres fins ais hunyols empordanesos de Sermana Sanca, passant peí
definitiu «relleno» que cé el seu maxim
esplendor a les cassoles de l'Emporda
quan l'estiu llansueix i el raím madura.
Aquest recull d'lnés Padrosa ens
prava que l'Empordíi -i no ho dicm sois
els empordanesos- és una de les comarques catalanes que, al llarg del cemps,
s'ha mantingut mes fidel a la seva cuina
i pensó que ho ha fet per molt diverses
raons. Primer, per ser un país que dispasa d'unes primeres matarles excepcionals, prove'ides per un paisatge géneros,
ric i divers. En se^on Iloc, perqué éa
térra de fi;ent que han gaudit amb la
prilctica d'aquest art fins a esdevenir-ne
mestres. No cal recorrer ais noms histories de la nostra cuina, que ja seria mole,
sino can sois recordar la llarga fila de
cuineres de festa major que havien aleyrac les taules de tota la plana amh els
seus platillos, rostits i farcits, provocant
les mes excelses beatituds i comprometedores somnolencies en els concerts
d'havent dinat a l'envelat.
Es aquesta tradicio i aquest entusiasme els que trobem amorosament
recollits per Inés Padrosa en les receptes
de La gflsironomía empírrdanesa a Peralada
i que malgrat alfi;una concessió a la
modernitac i alguna heterodoxia exótica, representen, en general, la nostra
cuina de serapre, que no es pot dir que
torni ja que pensem que no ha fiígic mai
de les nostres llars.
La selecció de receptes com ja hem
dic, i cambé les justes i encertades notes
que encapgaleii cada capítol es deuen a
Inés Padrosa que s'ha ocupar igualment
de la supervisió de la part gráfica del llibre, aspecte igualment destacable de la
publicació, peí seu bon f;;ust i qualitat.

Eduard Puig i Vayreda

Roses i PAntíguitat
Tardana
NIETO PRIETO, Javier.
El edificio "A*, de ¡a Ciudadela de Roses fia Terra Si^llata Africana),
Serie Monográfica, 14, Centre d'lnvescigacions Arqueologiques de Girona,
Girona, 1993, 210 pagines.

A

Roses hi ha un deis jacimencs arqueológics mes
interessancs de Catalunya, amb un poblamenc
ininterromput
que
arrenca des de la mateixa protohistória, Es una de les dues úniques ciutats d'origen grec conegudcs a la
península Ibérica (Palera, és ciar, és
Empúries), i té els seus moments mes significatius en éptica hel-lenística.(segles IV
i, sobretot, 111 a.C), amb la construcció
d'un barri de planta ortogonal (barrí
hcMcnístic), i durant la Baixa Antiguitat,
e n t r e els segles IV i VI d,C., en el
moment de crisi de l'lmpcri Romíi i
d'escabliment del regne visigot.

de la Universitat de Girona, dirigí les
excavacions que es realitzaren entre els
anys 1976 i 1985 a les restes d'un edifici
{Vedifici A), d'época romana, localitzat i
parcialment excavar ja uns anys abans per
Miquel Oliva i Prat, que ha ptoptircionat,
amb mole, el conjunt de matcrials arqueologics de l'Antiguitat Tardana mes nombres de les comarques de Girona i, de Ix'n
segur, un deis mes significatius de Catalunya. La tesi doctoral de Javier Nieto estudia les cetamiques romaiies de prtx:edéncLa
nord-africana trobades al nord-est de Catalunya, i el jaciment de Roses constitueix
ell sol un deis dos vnlums de IVibra.

Malauradament, si concinuem la
comparado amb la veína Empúries, la
Roses antiga ha cingut moka menys fortuna a riiora de la seva conser\'ació física.
El valor estrategic de l'indret comporta la
construcció, sobre les ruines, d'una imposant ciutadella militar al segle XVI, que
fou objecte de continuats i repetits bombardejos fins passada la Guerra del
Francés. Les excavacions arqueologiques
que s'han anac portant a terme al llarg del
nostre segle han hagut de creballar enmig
de la tetra remoguda per les constmccions
de la fortificació militar i d'innombrables
esvorancs produ'íts per les explosions de
bombarders. Tot i aixf, lentament, amb
paciencia i no sense maldecaps i veritables moments de desencís, els diferents
atqueOlegs que han treballat en el jaciment, encara avui en procés d'excavació,
han anat reconstniint una part ja significativa del trencaclosques enrevessat i
esmicolat del jaciment rosinc amb resultats cettament espectaculats.

La monografía, editada peí Centre
d'Investigacions Arqueologiques de Girona, amb el suport de la Diputació i del
Departamenc de Cultura de la Generalitat de Catalunya, esti^ basada plenament
en el volum tasinc de la tesi del doctor
Nieto. Per aquesta rao ens trobem davant
d'un estudi arqueologic pur, on priven per
sobre de rot les descripcions acutadíssimes
de les estructures i de les estratigrafies
exhumades i el llistat i l'estiidi deis materials arqueologics apareguts, en especial i
principalment la ceramica africana, Telement de datació mes fiable en els jaciments amb cronologies que abasten el
mig mil-lenni que va des del segle II fins
al Vil d.C. AixCi constitueix, és clat. un
volum d'informació realment immens i
d'una utilicac evidentíssima per ais estudiosos i invescigadors de temes afins, tot i
que -fet i fet, tampoc és l'objectiu principal de l'obra ni de la coblecció- Taspecte
mes purament divulgaciu de l'obra, aquell
que ha de permetre la seva penetració
fora deis cercles del mún de la historia
antiga, resta en part desates.

El doctor Javier Nieto és actualment
director del Centre d'Arqueología Subaquática de Catalunya. Conjuntament amb
el doctor Josep Maria Nolla, ara catedtatic

L'estudi está vertebrat en tres apartats principáis. Es c o m e n ^ amb una breu
introducció, on se'ns descriu succincament la historia de les excavacions arque-
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olosiqLies de Roses, es reconstitueix l'antiga línta de la platja, essencial per comprendre la fitncionalitat de I'edifici excavat, i es fti esment deis diversos problemes
i dificulcats sorgLts al llarg de l'excavaciú i
de com condicionaren les ínvestigactons
posceriors. La scf^ona pare, la mes voUimirrosa, esta formada per la descripcíó, habitado per habitació, de les restes exhumades, acompanyada d'iin complet reporcacge fotografíe i planimétric i de nombrusos
Uistats i dibuixos de material arqueülogic,
basicament cerámica africana.
Les conclusLons conformen la tercera
part de l'obra i en sc'm la seva encerrada
culmintició. L'edifici excavat d'assentava
stibre un reUeu absolutament emmascarac
avui peí retrocés de la li'nia de la platja i
pels grans moviments de terres que significa la construcció de la ciutadella militar
del segle XVI. La ubicació del port de
l'antig-a RIKXIC a llevant de la zona excavada es dedueix a partir, precisament,
d'aquesta restitució del paleopaisatge i
d'algiines troballes arqueolngiques aíllades. En aquest context, la primera ocupad o humana detectada en el solar on

s'assenta Vedifid A consisteix en les restes
aíllades de murs i d'un petit fragment de
mosaic datables al segle III a.C. i contemporanis, per tant, de les estructures del veí
barri hel-lenístic.
Després d'un lapse de temps en que
l'indrec sembla despoblar, vers la segona
meitat del segle II d.C. es basteLx un edifici
termal conformat per sis ámbits, entre els
quals destaca una piscina semi-circular i
diversos vestigis d'un bipocaust que ser\'ia
per escalfar l'aigua emprada en els banys.
L'edifici, al qual cal sumar dos diposits
exempcs ubicats al nord, cal considerar-lo,
a parer del doctor Nieto, com unes termes
publiques, donat que no es troba formant
part de cap altra construcció.
Al segle IV es produeix un canvi
radical de funcionalitat i els antics banys
esdevenen factoría de salaó de peix.
Sense que s'alteri l'estructura básica de
l'edifici, boin hi construeix un seguir de
diposits impenneabtlitzats amb opiis si^ínum que van destináis al procés de neteja, assecat i salat del peix. L'activitat
d'aquesta factoria degué ser important, ja
que poc després, a cavall deis segles IV i

V, es constmeix el gran coinplex constituít per totes les estructures de l'edi/ící A,
que al seu torn engloba, i en refonna les
pavimentacions, les antigües termes
reconvcrtides fcia unes décades. El funcionament d'aquesta industria de salaons
perduraríl, segons s'ha despr&s deis nivells
que inutilitzen els diposits, ftns a mitjan
segle VI, després d'un procés de decadencia ja detectahle en alguns punts al final
del segle anterior.
L'obra, dones, té el seu inceri^s evident, ja que dona a coneixer el dcscnvolupament a les nostres contrades d'una
activitat económica Hígada amb la pesca i
emmarcada dins deis corrents del ciMuer^
medíten-ani propis del món roma en una
época encara tan desconeguda com és el
final de rAntiguitat, Albora, rescata per
fí de l'ublít injust un conjunt arqueologíc
tan important i singular com és el de
Roses i obre el camí de la publicació i la
divulgado de la totalítat de les troballes
que s'hi han efectuat i de les que, sens
dubte, queden encara per descubrir.

Joan Llinás i Pol

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Club Alpí Caíala
cn>

mNERARIS EN B H
PER LA CERDANYA
Joan Guirao i Josep Rafel Alsina
Aquesta guia de la Cerdanya en bicideta tot terreny (BTT) us
ofereix un repertori de 15 itineraris per a recorrer aquesta regió
del Pirineu amb tants al'iicients paisatgistics.
Una part deis itineraris {núms. 1-7} d'aquesta guia es poden
encadenar en un drcuit circular al voltant de la Cerdanya. Els
altres itineraris uneixen diterents punts amb el recorregut circular.
de manera que podreu configurar una infinitat de recorreguts al
gusl de tothom.
Es tracta d'una guia que us permetrá recorrer en BTT bells indrets
i gaudir de la llum deis paisatges pirinencs, realment inoblidables.
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