
'ora marítima i ei massis 
del montgrí 

No és la nostra intenció endinsar-nos en l'análisi deis 
versos d'oquest fomós poema, escrit a fináis del segle IV 
d'aquesta era per Ruf Fest Avié. 

Hi ha molto bibliogrofio al respecte i nosaltres hem 
extret el que considerem que fa referencia a ia nostra 
costa mongrinenca del trebcll del proíessor M. Almagro 
que va publicar a lo revisto "Ampurias", ' el quol es va 
emparar en els textos i en la traducció del professor A. 
Schulten. ••̂•' 

Dos deis Ibes citats en el poema, i relotius al "periple" 
per la nostra costo empordonesa, que han motivol 
diferenls controvérsies son el CAP CELIBÁNTICUS i la 
situoció de CYPSELA. 

Pello i Porgas, en lo sevo "Historia del Ampurdán", 
sitúa ei Celibánticus en el Cap de Begur o Cap Solat, 
avui Cap So Sol, el mes sortint de lo costa abons 
d engolfar la badio de l'Estartit, coso que fou occeptodo 
per la majorio deis historiadors; en canvi lo situoció de 
Cypselo o la Fonollera és molt mes discutida i l'opinió 
general la situó en el poblot greco-indígeío d Uilastret. 

Una gran majoria d'estudiosos deis pobles hel.lénics, 
no l'accepta perqué considero el seu nom, en eis versos 
del poema, una remembronco duna llegendário ciutaf 
grega. 

En oquest breu treboll, il.lustrot amb diferents 
dibuixos de lo costa que considerem relotius o oquelles 
estrofes de l'Oro Morítimo, que poden Iligar poisotge i 
poema, creiem oportor uns suggeriments sobre els 
emplocoments deis fopónims emprols per Avié i que 
poden ser más ben interpretots amb el dibuix, pels 
coneixedors del litoral morítim. 

Si olguna vegada podeu fer e! trajéete morítim del 
Cap de Begur fins o Montgó, no masso ron de costo ni 
tompoc molt mor endins, enfilcnt proa al Freu, entre lo 
Medo i el Cap de ÍO Borra, en un dio de mor colma 
—com lo que va trobor possiblement el novegont en 
possar-hi—, podreu evocar els passotges deis esmentots 
versets. 

Després del Cap de Begur, remuntont a tramuntano, 
els mariners deis primers segles, troborien el gran golf, 
en l'horitzó del quol destacovo la silueta de les tres 
muntanyes motgrinenques, prolongodes fins o mar per 
lo Collado del Mont Pío, on destocoven els dos molucs 
de les Maures, "com dos pies decontats vers els núvols", 
i al faldar d'aquests, en platío orraconado, dues petites 
cales redossades de tramuntano. 

Passat el Freu, el litorol es torno ferésiec, Grans 
despreniments de roques calcdries deis penya-segots 
formen esculls, que sobresurten o manera de petits illots 
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o quasi tota la costa. Mentre en el seu fons, en dio 
tranquil, d'aigües quietes, s'entreveuen profunditats 
esgarrifoses, amb fondols que es penden en un abisme 
entre el verd i negrenc. 

Es la costa aspra i feréstega de tot el litorol, fins 
arribar a la Punta de Montgó, on lembarcació emprén 
la direcció Nord, deixant a Ponent la plana de Sant Pere 
i de Castelló, amb els rius Pluvia i Muga que desguassen 
en les seves platges, mentre enfront la serralada de les 
Alberes amb els seus cimals retalla l'horitzó peí costat de 
tramuntana confonent-se o la ratlla de mar el Cap de 
Roses i el Cap de Creus, aquest, inici de les estribacions 
del MONS PIRINAE, 

Cal fer esment, i és molt irnportant teñir en compte 
en tots els estudis histories i geogrófics relatius a la plana 
de Torroella, que el riu Ter, des deis períodes histories 

mes antics, no desguossova o lo badia i Platja de 
l'Estartit. Aixó no fou fins a fináis del segle XIII i, 
definitivamenf, fins a primers del segle XIV. 

La platja arribova ron de lo vilo de Torroella i, prop 
de Gualta i Pontanilles, ¡o en l'época grega i romano, 
fou la ruto marítimo de la ciutat ibérica d'Ullostret. El 
trófic mercantil mes important es feia per mar, va 
perdurar fins a l'edot mitjana j la platja de Torroella n'era 
el port marítim amb duana. 

Son molts els hisíoriadors, geógrafs i cartógrafs 
actuols, en cortes i mopes relatius a époques onteriors 
ais segíes esmetats, ossenyolen el Riu Ter a la plotjo de 
l'Estartit sense teñir en compte aquella gran badia, 
mentre aquest tenia la seva desembocadura per la 
banda de Gorbí del turó de lo vello Empúries. 

ORA MARÍTIMA 
Rufus Festus Avienus 

... venen després els rudes INDIGETES 
gent aquesto rude, gent ferotge en lo cocerá i hobitant d'amagatalls. 

El Cap CEIEBANTICUS estén després la seva esquena en el soiot mar, 
que hi hagi estat amb ell lo ciutat de CYPSELLA és ja sois un rumor, 
puix cap vestigi de Tantigo urbs no conservo l'ospre sol. 
Allí sobre un port en un gron golf 
i en gran extensió penetra el mor en lo cóncavo térra; 
després del quol es recosto el litoral INDÍCETE fins al vértex del CAP PIRINEU. 

Després d'oquell litoral, que ja hem dit jou tirat enrero, 
SQixequen els MONTS MALODES, i saleen d'entre les ones dos esculls 
diriginl-se cap oís núvols el doble cima!. 

Entres oquesfs, endemés, jau extensamenf un porl 
no estant exposat el mar o quasevol vent. 

Així, les cimes de les penyes emporen en gran extensió tota lo costa 
amb roques emplacodes al seu dovant 
i entre les penyes s'amoga un obís immóbil, 
reposa el mor i el pélag, toncat, es monté en calma. 

Després la marisma de T O N O N ol peu de les muntanyes 
i el cop de lo penyo TONONITA s'aixeco per on el sonor riu ANISTO 
revolto la seva aiguo espumosa tollont el mor omb el seu corrent. 

Extret de FONTES HISPANIAE ANTIQUAE, 

Schulten, vol. I. Borcelono 1922 
(Troducció literal) 
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EL MASSIS DEL MONTGRI 
AL FONS LA BADIA DE ROSES I EL CAP DE CREUS 

... el Cap CELEBANTICUS (Begur) 
estén després el seu dorsal en el salaf mar, 
Que h¡ hogi estol junt amb ell la ciutat de 

CYPSELLA és ¡a so!s un rumor, 
puig cap vestigi de l'antigo urbs no conserva l'aspre sol. 

Allí sobre un port en gran golf, ¡ en gran extensió penetra el mar 
en la cóncava Ierro, 

després del quol es recosta el litoral INDÍCETE fins al vértex 
del CAP PIRINEU. 
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Després d'aquell litoral, que ¡o hem dit ¡au tirat enrera, 
s'aixequen els MONTS MALODES, 

i saleen d'enire les ones dos esculls dirigini-se cap ais núvols del doble cimal. 

Enfre aquests, endemés, ¡cu extensoment 
un porl no estant exposat el mor a quolsevol vent. 
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Així les cimes de les penyes emparen en gran exlensió tota la cosía 
amb roques emplocades al seu dovanf, 
¡ entre les penyes sámago un abís immóbil; reposa el mor, 
i el pélag, toncot, es monté en calmo. 
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