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R E S S E N Y E 5 

LUMLEY-WOODYEAR, Mar ie-Antc inet te de. 
Anténéandertaliens et Néanderfaliens du 
bassin méditerranéen occidenfal européen. 
Études Quaternaires, 2, Editions du Labora-
tcire de Paiéontologie Humaine et de Pre-
histoire, Université de Provence, 1973, 626 
pagines amb 340 figs. 2 9 x 2 1 cm. 

El Laboratori de Paleontología Humana i 
Prehistoria de la Universitat de Provenca a 
Marsella, d i r ig i t per Henry de Lumley, ens té 
acostumats a l'aparició d'cbres fonamentals per 
i'estudi de la Prehistoria, que passen de seguida 
a ésser clássiques al mateix temps que senya-
len ncus camins i orientacions per a I'estudi 
de la vida i l'ecologia de l'hcme prehistóric. 

En l'cbra de la qual volem ara donar breu 
noticia, Tautora estudia amb tot detall les res
tes humanes fóssiis pre-neandertalianes i nean-
dertalianes del Mediterrani Occidental. Aqües
tes restes son escasses i fragmentarles, pero 
l'acuradíssim estudi de cada una d'elles ha 
portat a la redacció d'aquesta obra monumen
ta l , amb unes conclusions breus pero innove-
dores. 

Els fóssiis pre-neandertaÜans, les restes hu
manes mes antigües de l'área estudiada, son e! 
parietal dret i les dues dents de la Grotte du 
Lazaret (Niga), el parietal dret de Cova Negra 
(Valencia), la mandíbula de Banyoles i I'os 
ilíac dret de la Cova del Príncep (Grimaldi, Ita
lia), Els homes al quals van perttnyer visqueren 
durant la penúltima glaciació, la del RISS, o 
l 'ú l t im interglaciar RISS-WüR^A (300.000-
80.000 ab. Cr.). 

La segona part del Ilibre és dedicada a I'es
tudi deis Neandertalians, que visqueren en els 
primers estadis de Túlt ima glaciació, W l j R M I, 
W Ü R M II i interestadial W Ü R M M I (^0,000-
35.000 ab, Cr.). 

Les restes del W Ü R M I son poques: una 
dent a la Grotte du Rigabe (Vaucluse), una 
dent a la Grotte de la Masque (Vaucluss), 
una dent, un fragment d'húmerus i un de radi 
a la Grotte de la Verrerie (Gard), A 1'interes-
tadial W Ü R M I-I I i a l'estadial W Ü R M II les 
trcballes son mes abundants: dues dents al 
Bau d'Aubesier (Vaucluse), quatre dents a la 
Baume des Peurards (Vaucluse), un húmerus 
i dues falanges a La Crouzade (Aude), un f ron
tal de nen i dos fragments de parietal dret a la 
Cueva de Carigüela del Pinar (Granada). El 
jaciment essencial i que inspira l'cbra que ara 
comentem és el de la Grotte de l 'Hortus {Hé-
rault), excavada per H. de Lumley i per l'auto-
ra, amb un parietal de ríen acabat de néixer, 
un maxil-lar i una mandíbula d'un nen de 9 
anys, una mandíbula d'un jove de 19, elements 
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de cinc mandíbules i vui t maxillars de nens, 
adults i veils, i nombroses restes d'ossos del 
COS. Especial interés teñen per a nosaltres les 
quatre dents de l 'Abric Agut (Capellades, Bar
celona), típicament neandertalianes. 

Els Pre-neandertalians visqueren al mateix 
temps que els Pitecánthrops d'Africa i Asia, i 
podrien ésser una branca evolutiva diferent. 
Un grup d'eiis sembla sense sortida, pero un 
altre podría haver evolucicnat f ins ais neandcr-
talians. 

Durant els primers estadis de l 'últ ima gla-
ciació hi ha uns neandertalians excessivament 
especialitzats, amb caracteristiques molt acu-
sades, que dif íc i lment poden abocar a l'home 
modern (Homo sapiens sapiens) del Paleolitic 
Superior. 

L'origen d'aquest és encara una incógnita, 
i tant podria haver arribat a Europa Occidental 
des del Próxim Orient, com ésser l'evolució de 
l'home que al Palealític Mi t já fsbricá al Mus-
teriá de tradició Acheliana, home que encara 
ens és desccnegut. 

Del densíssim Ilibre que ara comentem ens 
Interessa principalment l'estudi de la mandíbu
la de Banyoles (págs. 105-229, amb 55 íigs.), 
tan complet que di f íc i lment podrá ésser su-
perat. 

Una mica alleugerat de dades, el treball sobre 
la mandíbula de Banyoles fou ja publicat en 
castellá, t radui t peí Dr. Campillo Valero, de la 
Universitat Autónoma de Barcelona (Lumley, 
Mar ie-Antoinet te de: «La mandíbula de Bañó
las», Ámpurias. Barcelona, t. 33-34, 1971-
1972, págs. 1-91 amb 47 figs.). 

La mandíbula de Banyoles és un fóssil capi
tal per a l'estudi de l'home arcaic del Medi -
tearrani Occidental, i d'aquí la importancia que 
se lí dona en aquesta obra. Sembla correspon-
dre a un individu del sexe femení, de cap a 
50 anys d'edat. Presenta un desgast profund 
pero equil ibrat, i per les seves caracteristiques 
morfológiques l'autora la coMoca entre les res
tes pre-neandertalianes, quan solía ésser con
siderada neandertaliana. La seva edat probable 
seria ara d'uns 100.000 anys, i tant ella com 
la terrassa lacustre prop del cementiri de Mata 
on va ésser descoberta per Pere Alsius al 1887 
serien de l'interglaclar RIS5-WÜRM. 

En l'obra de M. A. de Lumley hi manca en
cara naturalment l'estudi de troballes recents, 
particularment les que han sortit a les exca-
vacions de Henry de Lumley í de la mateixa 
autora, com la petjada de Terra Amata (Nica) 
o els nombrosos fóssiis, entre els quals un crani 
complet, de la Caune de l'Aragó (Taltevull, 
Rosselló). Aquests últíms son ara els más an-
tics i compíets de l'área. 

N Soler 

CIRICI , Alexandre: Dues esglésies romaniques. 
Queralbs, Fustanya. Barcelona, Ar ts Gráfi-
ques Leopoldo Martínez, 1975. 

Les terres pirinenques del Ripollés que for
men Taita val) del Freser conserven, curosament 
agencats, dos mcnuments románics de notable 
valor arqueológic i interés artístic, bastits en-
mig d'un paisatge encimbellat í difíci l per a un 
assentament huma nombrós, pero habitat des 
de les remotes époques del Paleolitic. 

L'església de Sant Sadurní de Fustanya, c i 
tada inicialment en documents de l'any 839, 
és una construcció de ñau única, ccberta amb 
volta de cañó apuntat. Fou edificada al se-
gle XI I amb una gran perfecció material i 
posseeix una porta ben remarcable sobretot psls 
elements de ferro que duu incrustrats. 

Más coneguda que la de Fustanya, i per tant 
mes visitada i divulgada a través de fotogra
fíes i il lustracions, és la de Sant Jaume de 
Queralbs, consagrada inícíalment el 978 i fa
mosa peí nártex o pórtic paral-I el a l 'edif ici, 
que ofereíx uns capitelIs esculpíts de forma 
magístrals per «aigú que hi hauría anat des de 
Cuixá», L'obra actual pertany ais segles X I -
X I I , bé que vicissituds diverses motivaren am-
plíacíons o reccnstruccions posteriors que no 
han pcgut desvirtuar la ponderado i la bellesa 
del temple. 

A. Círici, bon coneixedor de l'art cátala, ens 
ofereíx un text descriptiu que compleíx la fun-
ció divulgadora amb qué ha estat pensat. Com 
a final ínsereix la transcripció i la traduccíó 
de l'acta de consagració de la primit iva esglé-
sia de Queralbs, S'ha de remarcar encara que 
les fotografíes de Ton Abel esdevenen un com-
plement agradable per seguir amb atencíó i 
fruVció la lectura d'aquest treball ú t i l . Els 
aímants del románic poden estar, dones, con-
tents. 

J. C. R. 

CASANOVAS I CANUT, Sebastiá: Memóries 
d'un pagés del segle X V I I I , Curial Edi-
cions Catalanes, Barcelona, 1978. Edició a 
cura de Jordi Gelí i María Angeis Anglada. 

L'ínterés del Ilibre, que tot seguít passem 
a comentar, cal centrar-lo —ta l com s'esmenta 
en l'acurat próleg que precedeix la publtcacíó 
del manuscrít— en l'escassesa de testímonis 
del segle XV I I I escrits en cátala. 

Les memóries d'un pagés del segle X V I I I 
son, ni mes ni menys, que les vivéncíes setcen-
tistes d'un home de les nostres comarques 
—Sebastiá Casanovas, de Palau-Saverdera (Al t 
Empordá)—, quí les escrigué com a guia i jus-
tif icació per ais seus hereus expllcant-los els 
daltabaixos que la hisenda familiar sofrí durant 
bona part del segle XVI11, 
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