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Un mosaic roma 
a Montfullá 

L a troballa a Montfullá d'un 
mosaic roma, fet amb tessei.les 

blanques i negros, característic del 
segle I dC, posa de manifest la 
importancia assolida per la 
romanltzació a les nostres térras en 
l'inici de l'AIt Imperi. Es tracta d'una 
pepa de bona qualitat, decorada 
amb motius geométrics, cercles 
secants, quadres d'escacs, i altres, 
poc habitual en aqüestes centradas, 
i els paral.lals mes próxims del qual 
ais trobem a les casas romanas 
números 1 i 2 d'Empúries. 

El mosaic, que ha estat trobat al 
costat de l'església de Sant Pere, 
constitueix el paviment d'una 
habitació del qua degué ser una 
important vil.la romana, i porta 
l'origen de Tocupació de l'indrat par 
l'home, que estava documentada 
des del final dal segle IX, a una 
época molt mes reculada. 

El jacimant al varen localitzar 
dos escolars de Bescanó, i 
l'arqueóleg Xavier Nieto, del Centre 
d'Investigacions Arqueológiquas de 
la Diputado da Girona, hi ha fat una 
primara excavado d'urgéncia, ja 
que en trobar-se just al mig del 
camí del cementiri, calia valorar-na 
Tintares, i comprovar la seva 
extensió per poder prendre les 
mesures de protecció adients. Una 
vagada realitzats aquasts treballs, 
s'ha vist que es troba forpa malmés 
per la construcció dal camí, qua en 
degué arrabassar mes de la meitat, 
possiblament en época no gaire 
llunyana (ja que s'hi veuen encara 
els senyals de las dents d'una 
máquina excavadora) i país forats 
produTts per entarramants posteriors 
a l'abandonament de la vil.la. 

Tant l'Ajuntamant de Bescanó 
com el propietari dais tarrenys han 
col.laborat de manera molt 
satisfactoria a la bona realització 
dais treballs. Ara, pero, les 
instltucions responsables de la 
conservació del patrimoni 
arqueológic, i molt especialment el 
Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat, hauran de decidir d'una 
manera urgent qué es fará amb el 
mosaic, ja qua par conservar-lo s'ha 
de restaurar forposament l'astiu 
vinent, aixi qua la climatologia ho 
permati, car el procés raquereix 
ambiant sec i temperaturas 
elevades. També s'haurá de decidir 
sobre la conveniencia de continuar 
l'excavacíó da la vil.la, o alió que és 
mes important, la protecció contra 
l'espoli de tot ai jaciment. 
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Un catáleg de 
posar i treure 

G irona viu aquests dies dos fats 
qua posan de rellau 

•'extraordinaria volubilitat del seu 
catáleg d'edificis meraixadors de 
protecció oficial. 

L'incendi de l'antiga Central 
Eléctrica Berenguar, al carrer 
Migdia, va sar la primera sorpresa. 
L'incendi as va produir, casualment, 
pocs dies dasprés que fes 
enderrocada la fábrica que 
completava la manpana edificable 
on es troba la Central Eléctrica 
Berenguer. Aquast últim edifici, 
obra da l'arquitecte Joan Roca 
Pinet, figura amb el número 35 al 
catáleg d'edificis mereixedors de 
protecció indos a las Normes 
Subsidiarles da Girona (1983). 
Dasprés de l'incendi, el regidor 
Joan Gelada va sorprendre amb 
unes dedaracions a la premsa qua 
asseguraven que l'adifici havia estat 
retirat del catáleg feia uns mesos 
parqué no tenia gaira interés. El seu 
futur, dones, és prou ciar. 

La segona sorpresa ha estat la 
Farinara Ensesa, obra da Rafael 
Masó. Las dependencias origináis 
s'han anat vaiant reduídes 
progressivamant. Primer van 
desaparóixer uns magatzems per 
fer la nova central telefónica. 
Després as va retallar la tanca. Ara 
va a térra tota la part d'indústria 
mes propera a la vía dal tren i es 
diu que només té interés 
arquitectónic Tedifici Montserrat. El 
catáleg no precisa tant: as refereix 
da manera genérica a la Farinera 
Ensesa, amb el número 1. 

Las dificultats económiques de 
conservar valls edificis industriáis 
son obvies. Pero son les mateixas 
ara que quan es va fer al catáleg. O 
aleshores as va pecar de llaugeresa 
o ara es peca da falta de 
coherencia, sobretot tenint en 
compte que l'edifici Montserrat 
quedará sapultat enmig da blocs 
d'habitatges da set plantes. 

L'expansió 
del Renaixement 

E l col.loqui sobre las ralacions 
artístiquas amb Italia entorn 

del 1500, organitzat pels 
ajuntaments de Girona i Barcelona, 
fou un encert tant par la temática 
com peí moment en qué va teñir 
lloc. El final da la gran exposidó 
sobre l'Época deis Genis qua tenia 
lloc al Museu d'HIstória de la Ciutat 
amb obres cedides peí Museu d'Art 
de Catalunya es va enriquir amb 
una mostra sobre Pere Fernández i 
la presentació de la restaurado dal 
retaule de Santa Elana de la 
catedral de Girona, magistralment 
efectuada per Aurora Velat, cap del 
servei da restaurado dal Museu 
d'Art de Catalunya, que fa alguns 
anys va netejar també les sis grans 
taules de Joan de Burgunya qua 
s'exposen al Museu d'Art de Girona. 

Aquest, malgrat éssar d'una 
temática molt concreta, o potser 
precisament per aixó, va teñir una 
gran assisténica que omplí sempre 
la sala da ponencias del Centre 
Cultural da la Mareé i que obliga 
moltes vegades a utilitzar una altra 
sala dotada de sistema de vídeo, 
aprofitant qua tot al col.loqui era 
gravat en vídeo par l'aquip del 
Col.lagi Universitari. Donat 
el tema i la col.laborado de l'lnstitut 
Italia da Cultura, hi participaren 
coneguts especialistas italians qua 
en general presentaren ponénices, 
algunes d'elles sorprenants, que 
basaven els saus argumenta en 
l'evolució i difusió da les formes i en 
la compareció iconográfica i 
estilística. Ja aquest métode els 
havia permés al seu país 
d'identificar al mestra anomenat 
Pseudo-Bramantino i d'atribuir-li 
determinados obres, abans que 
Pere Fraixes, director del Museu 
d'História de la Ciutat, pogués 
donar-li el sau verdadar nom: Pere 
Fernández, figura central d'aquest 
col.loqui. Els participants catalans 
presentaren en general temas 
concrets, i basaren les seves 
condusions en la documentado 
existent. D'aquesta manera Pare 
Freixes havia pogut atribuir el 
retaule da Santa Elena i ais retaulas 
perduts de Flapá i Llanpá a Pere 
Fernández, artista d'origen murcia 
que treballá a Catalunya i Italia, que 
aporta al nostra país les formes 
italianes i que simbolitza en la seva 
persona l'expansió artística del 
Renaixement. 
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