f- lí^liVlSIA ni.l CilRONA •* M I M . 20.1 NfJVlMUÍJI—l.>l-S|-:MBlíl-

CRÓNICA -»

Rahoia. al seu torn, varen evocar
e[s Uiganis afectius i íaniiliars de la
familia Vicens-Rahola amb aquesta vila alt-enipordanesa, que q u e den prou palesos en la decisió de
J a u m e Vicens de «voler ser encerrat
a l'indret que taut estimava». Finalmenc, Tacte va cojicloure amb el
parlament del presideiit de la
Generalitac, el qual va exposar la
gran influencia q u e va teñir Vicens
en determinats cercles económics i
poiitics de la Catalunya deis anys
cinquanta i seixanta. A mes, Jordi
Pujol, en un exercici de franquesa i
sincericat. va reconeixer que alguns
deis plantcjaments de l'honienatjaC
sobre la historia de Catalunya
qüesCionaven I violentaven certs
llocs comuus de la historiografia dé
tall niés roniántic en la qual ell
mateix es va formar de jove. En
definitiva, es pot concloure que
aquest homenacge celebrat a Roses
ha posat una vegada niés de m a n i fest que mes enilá de la vessaiit historiográfica de Vicen.s el seu mestratge i ascendejit han traspassat els
cenacles universitaris i académics,
tal com, d'altra banda, es posa de
relleu en el dossier que la Rcmta de
Girona li dedica en el número 191
(199H) i que, amb motiu d'aquest
acte, es va reeditar c o m a separata,

Joaquim M. Puigvert i Sola

Reviu la vil-la
romana
de Tossa
Actuacions al jaclment arqueológic de la
vil-la romana deis Ametllers. Tossa, estiu
del 2000.

Si hi ha, en aquest país nostre, un
j a c i m e n t arqueológic conegut,
deixant de banda Empúries, és la
viMa romana deis Ametllers,
emblemática estació descobcrta i
c o m e n t a d a a excavar durant la
segona decada d'un segie que
se'ns escapa i que, després, altres
iMüstres arqueólegs han continuat
explorant. N o hi ha síntesi que no
r e s m c n t i , ni reflexió global sobre
la Hispánia romana c|iie no s'hi
aturi. I tanmateix, llevat d'uns
mosaics vaJuosos i d e la seva
presencia, discreta pero persistent,
a tocar un deis principáis carrers
d'accés al nucli antie de) poblé i al
mar, no és gaire el que en sabem,
ni la seva presentació cara al
públic és engrescadora ni
inteMigible. 1 tanmatcix, és u n
element patrimonial ben lligat al
poblé de molt abans de l'allau del
curisme de masses i que ha d o r m i t
el sonuii deis justos fent pensar, de
vegades, si no seria mes una nosa
q u e un bé de déu. La viMa deis

La vii-la romana
deis Ametllers,
a Tossa

lOOO * • I477I [3

Ametllers, malgrat l'existéncia
d'un patronat legalment constituít
al seu darrere, vegetava.
Les coses, pero, a cops canvien.
I en ocasions h o fan molt de pressa. D e resultes de les eleccions
municipals del 1999 i de les m o d i ficacions q u e comportaren sobre la
composiciü del patronat, es veié la
necessitat de recuperar el lloc,
d'incorporar-lo ais circuits de visites de la població, de fer-lo e a t e nedor, acractiu i que acabes essent
un p n n t de referencia i d'interés.
Per fer-ho era necessari enllestir un
pía director on es dibuixessin les
línies principáis d'actuació, esglao]iades en el temps, que s'anirien
realitzant segons les possibilitats
pressupostaries. Durant l'any 2000
s'hn delimitat arqueológicament
Tambit de la vil-la, s'han iniciat els
tramits per protegir legalment el
lloc, s'ha preparat la publicació deis
treballs arqneologics realitzats els
anys vuitanta i priniers noranta i
s'ha comenc^at la primera fase
d'excavació en extensió de la part
senyorial de fedifici, de cara a
entendre'n l'evolució i preparar la
seva presentació a partir d'un
recorregut coherent i d'un tractament inuseístic ati-actiu i rigorós.
L'Ajuntament. inipulsor principal
d'aquesta actuació, amb l'ajuda de
la Diputació gironina iniciara el
próxim mes d e gener la segona i
Lildma canipanya arqueológica que
ha de deixar aquell sector a punt
p e r a l seu enjardinament, consolidació i obertura pública, que es
podria realitzar, si res no falla, en
els priniers mesos del 2002. La
vella «nosa» haura esdevingut patrimojii viu, rendible, una part entenedora i comprensible de la historia de Tossa, l'antiga Turissa.

JosepM. Nolla

