nunierari de la Reial Academia de
Medicina de Barcelona. Aquesc acre es
va convetir en un csJeveniment ciutadá i cultural, ja que es tractava del
primer parlament en cátala que s'hi feia
des de la guerra. Sense abandonar els
treballs científics i de divutgació, el
doctor Alsina va ser LUÍ actiu president
de r i n s t i t u t d'Estudis C a t a l a n s . Je
rAssüciaicó Catalana Je Netroloyia, i
de la Reial Academia de Medicina de
Barcelona. Cal destacar d'aquesta época
la represa deis congressos de metges i
biolegs de Mengua catalana l'any 1976,
la participació en el Congrés de Cultura
Catalana l'any Í977 i en el Dtcciunari
enciclüpédic de medicina de la Fundació Enciclopedia Catalana.
Casassas repassa exhaustivament les
activicats de Josep Alsina en favor d'una
medicina human¡t:ada i preventiva i de
la pervivéncia Je la Uengua i la cultura
catalanes, tot situant-nos en els temps
viscuts, en els canvis socials que s'esdevenen. Recull també les nombroses Jistincions rebudes en reconeixement a la
tasca portada a terme, entre les quals
destaca, l'any 1982, la Creu de Sant
Jordi. 1 no oblida dedicar pagines a la
familia, l'amistat, l'afecció a la lectura
(en especial les obres de Josep Pía) i la
música, el gust pels viatgcs i les arrels
palafrugellenques, aspectes tant o mes
essencials per la vida del doctor Alsina
que el seu treball.
El llibre es completa amb una selecció de fotografíes familiars i d'actes ufícials, una taula cronológica, un índex
onomástic i un recull de textos corresponents a treballs i conferencies del biografiar que ens permcten truir de írases
precises i arrodonides, com aquesta:
"Aprofítem dones el lleure com fem
ara testejant el que sigui, per tal d'obtenir un \'ida plena, si encenein per vida
teñir l'orella atenta, el cor obert i l'esperit receptiu a tota la bonJat que duen els
bornes i les coses, per molt amagada que
sigui de vegades" (Pregó de les XIX Festes de Primavera. Palafrugell, 30 de maig
de 1981). Acabada la lectura, és inevitable arribar a la mateixa conclusió que
se'ns proposa en el títol del llibre: la
Uarga i ben aprofitada \"ida de Josep
Alsina i Bofill és un exemple.

M. Concepció Saurí

El país,
dos mil anys entere
CASAS, Jüsep; CASTANYER, Pete;
NOLLA, Josep Maria; TREMÜLEDA, juaquim.
El nuJn rural d'época romana a Catalunya. Vexemple del nord-est.
Serie Monográfica, 15, Centre d'lnve.stigacions
Arquenlógiques de Girona, Girona, 1995, 165 pág.

D

esprés que s'hagin escolat pels volts de dos
miblennis, servem de
l'antiguitat a les comarques del nord-est Je
Catalunya (Uegiu-hi
Emporda, Selva, G i r o n e s , Pía de
l'Estany i Garrotxa) una bona quantitat
de restes materials arruínades, soterrades
i esmicolades, que se solen percebre com
estelles massa sovint desconnectades
J'un món ja desaparegut o que, si mes
no, ha sofert tantes transíormacions que
la nostra memoria coldectiva per si sola
es incapaz de reconéixer. Tanmateix,
aqüestes romanalles, esparses arreu, ens
recorden quan les trobem la dimensió
de la civilit2ació a qué pertanyien. Prácticament no hi ha papers ni documents
escrits de cap mena, la majt>r!a s'han
perJut de forma irremissible. Davant
J'aixo, l'historiadür ha d'obÜJar-se deis
Iligalls deis arxius, sortir a fora i buscar
sota térra, dins del mar i entre les parets
de construccions mes modernes aqüestes
estelles que romanen tan ocultes i dissimulades i que no son altra cosa que
informació, preciosos bañes de dadcs
d'una época que seria impossible de
reconstruir si no existissin.
Mes d'un segle d'investigació arqueológica a casa nostra ha servir per recuperar algunes d'aquestes estelles i, tot i que
sens dubte en resten encara molcíssimes
per descobrir, ja han proporcionar ais
investigadors un feix de dades que, inserides dins del que sabem Jel mate general
(.¡'aquella gran socierat meJiterrania que
fou el ¡non roma, permetcn assajar per fi
sense massa por un intent Je reconstrucció i recuperació Je !a fesiimia Je les nostres comarques i deis seus habitants fa
mil cinc-cents i dos mil anys.
Casas, Castanyer, NoUa i Tremoleda, els quatre aucors d'aquesta recons-
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trucció, han dedicar i dediquen una
bona part de la seva vida professional a
l'estuJi Je l'etapa rcmiana a les comarques gironines. Fruir J'aixo, teñen mes a
l'abast que ningú tot el que han donat de
si anys d'excavacions i d'estuJis, la qual
cosa els confereix una autoritat inJiscutiblc a l'hora d'aplegar les dades i esbossar amh elles el que degué ser l'antiguitat
romana a les nostres contrades.
L'elecció de centrar-se en el món
rural no és casual. L'estructura económica
i social de Tépoca girava exclusivament a
l'entom de l'agricultura, deis seus fruits i
Je la comercialització Jels seus excedents,
i tota l'organització del cerricori s'articulava en base a aqüestes premisses.
Fora n'han quedar les ciutats (les
urbes), la qual cosa vol dir sohretot
Empi'iries i cot el que la seva excavació
ha generar i genera, pero també Girona
i, naturalment en moka menor mesura,
Caldes de Malavella i Blanes.
La primera part de l'obra, introductoria, ens revela la migradesa de les
tonts escrites, i dona una uílada rápida
ais sistemes de recuperació i identificació del que hagi pogut restar Jel passat
(excavació arqueológica, fotografía aéria
i toponimia), albora que es reconstrueix
el paisatge de l'época, la xarxa Je comunicacions i l'evolució i desaparició de
l'estructura indígena de l'explotació del
territori a partir de l'arribada deis
romans. Aquí advercim per primera
vegada el que será una constant al llarg
de tota l'obra: la sensació que, malgrat
que el que tenim ha permcs la confecció
d'un estudi com aquest, les JaJes accualment disponibles son escassíssimes i
¡'investigador ha de teñir una gran capacitat de Manijar hipótesis, esprémer el
seu cnginy JeJuctiu i recorrer a informacions mes o menys indirectcs com
ara la documencació medieval i moder99 h 6 i |

na o els quatre srans agronoms llatins:
Cató, Varró, Columel-ía i Pal-ladi.
La segona part de l'obra és una complt'tíssima descripciú de tes vil-les que
actualment coneixem a les nostres
comarques (tipología, estructura, sistemes
constructius, restes d'elements decuratius
i de luxe), iMustrada encertadainent amh
nomhrosa planimetría, fotografíes i,
ádhuc, unes explícatives recunstruccions.
Ens trohem aquí davant de la part central
i básica de Tobra, d'on surten cotes les
dades, de la mateixa manera que la vil-la
és la unitat d'explotació agraria central i
básica de Tantiguitat a casa ntjstra. Aíxí,
ens adonem de la gran quantitat d'aquestes vil-les que bi ha esparses per tot el
territori i de les diferencies que bi pot
haver entre elles, des de la riquesa deis
mosaics de les viMcs suburbanes gironínes de Can Pau Bírol i del Pía de l'Horta
fins a la modestia de les explotacíons
rurals de Tolegassos n de Vilauba, per
posar uns exemples ben coneguts.
Son prccísamenf aqüestes dues
vil-les {Vilauba, al Pía de l'Estany i
Tolegassos, a Viladamat. prop d'Empúríes) les qnc, gracies al seu contínuat i
prolongat procés d'excavació i investígació, aporten una bnna part de la infor'
mació actualment disponible sobre el
món rural roma al nord-est de Catalunya, i aixó es fa especialment patent a la
tercera i quarta parts de l'obra, en que, a
partir de ttita la documcnfació descrita
fins ara, es reconscrueix P a c t i v i t a t
econúmica d'aquestes explotacíons i la
vida quntidiana. els costums i els pensaments deis qui les babitaren.
Les restes carpologiques de Tolegassos

son les úniques que ens penneten, ara com
ara, certificar la producció de cereals: la
premsa d'oli de Vilauba ens parla de quina
era una de les activítats basiques d'aquesta
vil-la, almenys en una de les fases de la
seva llarga existencia. Les creences religicises están exemplannent representades gracies a 1'extraordinaria descoberta del larari
de Vilauba, mentre que Tolegassos ha proporcionat fins i tot ínstnimental quirúrgíc
destinat a tractar les cataractes. Afegíni-bi
que pels volts de quinze anys í.rín\'estiga'
ció en ambdós jaciments s'han traduit en
una quantitat de material impressionant i
els han convertic, sens dubte, en models a
repetir i a imitar. També ens fan adonar,
tanmateix, del poc que sabem, donat que
de la resta de vil-les se n'ba extret fins ara
ben poca informado. Quantes desenes
n'bi ba a les quals tot just s'ba comen^at a
ter pessigolles? Quantes han estat destmídes? De qirantes se'n desconeix tins i tot la
seva existencia?
Fora de Tolegassos i Vilauba, només
podem utilitzar tres o quatre vil-les mes
si volem restituir alguns aspecces de
Pactivitat económica i la vida quotidiana deis babitants de les vil-les. Fenals i
Llafranc ens revelen una important activitat terrissera en borva part destinada a
la tabricaci'i d'amíores per al transporc,
basicament, de vi. Roses té a partir del
segle IV una industria de saló i conserva
de peix. La Font del Vilar, a Avinynnet
de Puigventós, ha proporcionar nombroses restes de material que testimonien
una intensa activitat agrícola i ramadera.
Peí que fa al món funerari, la intormació
és tan escassa que, tret deis monuments
sepulcrals de LUiret i ViLiblareix, els

ALBERCH, Ramón. GutiÍM. Girona, Dipiitació i Calxa de Girona, 1996,
96 pág. (Quadems de la Revista de Girona, 63).
BADIA, Jordi i altres. Guia de recursos editcatiiis de la Selva. Centre de
Recursos Pedagcigics de la Selva, 1996,166 pag.
CORTAÜELLAS, Xavier. El pobk deh Centfocs. Llegendes de les Gavarres.

autors es veuen obligats a recorrer, malgrat que siguin part d'un jaciment urbá, a
les necrópolis emporitanes. L'obra es
clou amb un repíis rapid a les transíormacions visibles de la fi de PAntiguitat
(cristianització del país, época visigoda,
desaparició i/n continu'ítat d'algimes
viMes) i amb una ctunpleta bibliografía.
Arribats a aquest punt, ens adonem,
fent balan^, que el víatge peí món antic
al nord-est de Cataliuiya ha estat una
experiencia amena i educativa, pero
ensems completa i rigorosa. Els autors
ban fet servir totes les dades, al seu abast
i ainb un llenguacge sen:íll i entenednr,
pensar per al gran públic, per a totes
aquelles persones ínceressades en la historia, ban tractat sense excepció cadascun
deis aspectes d'aquel! món que tot just
ara e.stem ccimeni^ant a besllumar. L'eíecte d'una lectura plañera i atractiva
s'aconsegueíx també gracies a una abundant documentació gráfica i a Tabsencia
de notes bibliografíques, un detall aquest
que ja per si snl parla de les intencions,
plenament aconseguides, deis autors.
Sens dubte, després d'aixó, el següent
pas ba de ser continuar recuperant els fragnients d'antiguitat que bi ba soterraLs arreu
perqué les llacunes i incerteses que l'estudi
no ba pogut evitar es vagín pal-liant progressivamcnt. Posar de manitest davant de
tots els ínceressats -professionals i profansel conjunt del que sabem és també evidenciar tot el que encara no sabem, i aquest fet
constitueix un altre -l'únic que ens quedava per remarcar- deis grans assoliments
d'aquesta obra.

Joan Lunas i Pol
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