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M A R T I N ORTEGA, Aurcra. Ullastret. Guía de 
las excavaciones y su Museo. Diputación 
Provincial de Girona, 1977, 59 pp. con 31 
figuras i X X X I I láminas. 

La Guia d'Ullastret ha arribat ¡a a la quarta 
edició, i aixó sol demoslraria Tinterés que sent 
molla gent peí ncstre passat, i d'una manera 
particular per Ullastret, un deis mes impor-
lants pcblats de Catalunya abans de la ncstra 
era. Ho és no només per les seves qualitats in-
trinseques, sino també peí treball continuat 
que, sny darrera any, amb el patrocini de 
l'Excma, Diputado de Girona, hi realitza el 
Servei Técnic d'Investigacions Arqueclógiques 
junt amb d'altres institucions cientif iques. 

Sabem avui que Ullastret fou un oppidum 
o pcblat for t i f icat , si luat en el Puig de Sant 
Andreu, habitat segurament des del segle VI 
fins a ccmencaments del II a. C, i que cone-
gué un máxim de vi ta l i tat a fináis áe\ V i pr i
mer quart del IV, periode en el qual son molt 
abundants els intercanvis comerciáis amb els 
pe bles del Medi terrani , especiaIment les im-
portacions de cerámica grega. La muralla de 
l'oppidum, amb torres rodones i quadranguiars, 
és un impressicnant monument arquitectónic, 
Toia la seva fcrca es fa sentir al visitant quan 
arriba al lloc, i molt especialment a la porta 
d'entrada. 

L'l l la d'En Reixach, jaciment al peu del 
Puig de Sant Andreu, ha justi f icat el seu nom 
en quedar aíllat per les aigües que el 1959 i 
1977 han inundat l'antic estany d'Ullastret, 
dessecat i ccnvert i t en conreus en época mo
derna, i han fet reviure el parsatge i les condi-
cicns en qué visqueren els habitans del poblat 
d'Ullastret, amb un estany al peu del Puig de 
Sant Andreu. L'l l la és el lloc que interessa más 
avui dia des del punt de vista cient i f ic, ja que 
els seus nivells inferiors, on tota la cerámica 
és a má, podrien ajudar a conéixer l'etapa de 
transido entre l'Edat del Bronze Final i la del 
Ferro. 

Ullastret és un deis pocs jaciments que reu-
neixen les condicions óptimes per a ésser v i -
sitat, i en qualsevol época de l'any la visita es 
converteix en un plaer per a la imaginado i els 
sentits. Pero, per lal que sigui ben profitosa, 
calia oferir al visitant una guia que expliques 
les principáis característiques del lloc. El doc
tor Oliva Prat, que dedica gran part de la seva 
vida a l'estudi i excavació d'Ullastret en redac
ta tres edicions, les quals s'havien exhaurit, i 
ara Aurora Mar t in , actual cap del Servei i Di-
certora del Museu Monográfic d'Ul lastret, l'ho 
redactada de nou, cosa que ha permés d'afegir-
hi reverencies a les ult imes campanyes d'exca-
vacicns, que ella mateixa ha di r ig i t , i a les tro-
bailes mes recents. Ha ref lect i t també la nova 
ordenació del Museu Monográf ic, que hi és 
descrit vitr ina per vitr ina. 
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L'autora ha t ingu t present en tot moment 
que el Ilibre va dir igir al públic que visita el 
jaciment, i l'ha concebut d'una manera racio
nal i clara, i l'ha estructurat en una descripció 
previa del llcc i deis treballs que s'hi han rea-
liVzat, seguida de l'explicació del ¡aciment en 
diverses apartats, acompanyant al mateix temps 
el visitant des de la porta d'entrada fins a l'A-
crópolis, seguint h via principal, per acabar 
f inalment amb una referencia a Tilla d'En 
Reixach i amb la visita al Museo Monográíic. 

El resultar és que la Guia no és només út i l 
al profá en temes arqueoiógics, sino també a 
Tafeccionat i estudios, que hi troba una síntesi 
clara del que fou el poblat, sintesí mes que ne-
cessária peí fet d'ésser tan abundant la biblio-
grafia arqueológica sobre el ¡aciment, que tam
bé és recollida en aquesta Guia. 

N. Soler 

JORDA i GÜELL, Ricard, La Guerra Gran vista 
des d'Olot (1793-1795) , Episodis de la His
toria, núm. 199, Rafael Dalmau, editor, 
Barcelona, 1975. 

L'interés del Ilibre que passem a comentar 
ve donat tant per la temática i importancia 
deis fets que explica, com per endinsar-se a 
esbrinar en un periode malauradament oblidat. 
Ultra les aportacions de Miguel deis Sants Ol i -
ver. Enríe Moreu i Ossorio i Gallardo {1) 
— a m b treballs importants pero necessitats 
d'una revisió i un replantajament a fons— ens 
trcbem que manquen estudis dedicats a apro-
fundir en els aspectes económics, demográfics, 
ideclógics, etc., deis anys 1793-1795. 

El Ilibre d'en Jordá acompleix perfectament 
la tasca de donar una visió general del periode 
—centrada sobretot en l'aspecte bél l ic— peí 
que fa a la ciutaí d'Olot i encontorns. A i x i re
salta els daltabaixos de la guerra i el nombrós 
all istament de voluntaris, encara que es mos-
tra partidari d'efectuar una sericsa revisió de 
la idea — p r c u estesa per c e r t — de Tentusias-
me amb qué la gent es lliurá a la l luita contra 
els francesos. Tanmateix, hom copsa certes re-
ticéncies en alguns repartlments de talles per 
a mantenir el Sometent, albora que sembla 
factible que a l 'enrelament de voluntaris hi 
ajudés «la baixa de jornals que portem enre-
gistrat d'entre el 1780 i el 1790, en qué pas-
saren els de manobre i ¡ornaler de O sous a 7 
sous, 6 diners, una baixa de l'ordre del 16,217 
per cent». 

I I I Acaba de sorHr una reedició d'un Ilibre que 
ha esdevingut un classic per a conéixer aquest periode. 
Es rracta de la Hisíoria del pensamiento polit-ico catalán 
éuranfe la guerra de España con la República Francesa 
I I 7 9 3 - 1 7 9 5 K d'Ossorio y Gallardo. Ed. Gri¡albo. Barce
lona, 1977. 

A aquesta baixa deis salaris cal afegit-hi 
l 'augment de preu deis productes alimentaris, 
la qual cosa faria mes atractiva la soldada ofer
ta ais qui s'allistessin com a voluntaris. 

Un aspecte prou conegut d'aquest periode 
ho ccnstitueixen les afalagadores proclames 
adrecades ais catalans — i en ocasions en cá
ta la— pels generáis Ricardos i Dugommier. 
L.'intent de guanyar-se la simpatia deis cata
lans per part deis francesos tot afalagant-los 
en el record de les gestes heroiques aconsegui-
des pels seus avantpassats fou en va. Caldria 
insistir en Testudi deis factors que influeixen 
a la presa de posició antifrancesa per part deis 
catalans. 

Els efectes de la guerra es sentirem amb 
mes cruesa en l'aspecte económic i demográfic. 
A l gran increment produít en el preu deis pro
ductes básics, cal afegir el tancament de fa
briques i la fúgida cap a zones allunyades de 
la l luita de famílies benestants. Per acabar, cal 
insistir en la pérdua de població que sofriren 
les comarques girónines —sobretot les mes 
apropades a la l l u i t a— per la incidencia deis 
factors béllics i epidémics damunt la població, 

Ramón Alberch i Fugueras 

X I V CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLO
GÍA, Vitoria, 1975 (Zaragoza, 1977). 

Fa ben poc han sortit pubMcades les actes 
del «XIV Congreso Nacional de Arqueología», 
que va celebrar-se a Vitor ia el mes d'octubre 
de 1975. 

De Tenerme volum, divers i poc manejable, 
ens interessen part icularment uns quants tre
balls que d'alguna manera teñen relació amb 
I 3 ncstra térra. 

Darrerament, i en especial des de la publ i 
cado, l'any passat, d'un Ilibre monográfic, in-
format iü i molt ú t i l , dedicat al paleolític a les 
comarques de Girona (Girona, 1976), les abun-
doses estacions i les múlt iples troballes disper
ses, fetes aquests últ ims anys, han arribat al 
coneixement del gran públic, han esdevingut 
«populars». Dos deis puntáis básics d'aquesta 
cbra foren en Josep Canal i en Narcis Soler. 

El primer presenta a Vitor ia un tema, en 
aquells moments polémic (1), com podia ésser 
la identif icació de nombroses estacions amb 
paleolitic inferior a diverses comarques gironi-
nes (Empordáj Girones, Selva, Garrotxa), des-
ccnegudes o inédites fins aquell moment. Un 
fet plenament acceptat i ben conegut avui, va 
algar, quan es llegí la comunicació, un cert re-
bcmbori i no poques arrufades de ñas d'alguna 
patum. 

I I ) J. C A N A L RGQUET: Identificación del Paleolí
tico Inferior en las comarcas de Gerona, pp. 8 1 - 9 6 , 
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