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DESCOBERTA ARQUEOLÒGICA

«Catalunya tenia una supremacia
marítima i no ens haurien d’estranyar
les dimensions del port d’Empúries»
L’historiador Joaquim Ullan veu en la descoberta la prova del poder de la marina catalana
zat Joaquim Casellas tinguin unes
dimensions
extraordinàriament
grans. «Catalunya era una gran potència marítima, ja que competíem
amb Gènova i Venècia per dominar
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El president del Cercle Català
d’Història, Joaquim Ullan, va assegurar ahir que no s’estranya que els
dos ports d’Empúries que ha localitEl president del Cercle Català d’Història, Joaquim
Ullan, considera que la
marina catalana és una
«gran desconeguda». «La
història marítima de Catalunya, que va ser de supremacia, hauria de ser objecte d’estudi a totes les universitats i centres d’investigació», afirma Ullan.
«Hi ha un gran desconeixement de la història, i és
per això que no sabem
quins ports existeixen,
quan van ser creats i quins
són els seus orígens», assegura l’historiador, que
afirma que «és una llàstima, perquè Catalunya és
un país que va dominar durant molts de segles la Mediterrània».
«No érem una misèria»
«Tota la vida ens han explicat que érem una misèria, i realment competíem
per dominar el Mediterrani amb Gènova i Venècia,
fins que els turcs van tancar les vies de comunicació, que vam haver de creuar l’Atlàntic», afirma
l’historiador. És per això
que Ullan no s’estranya
que els dos ports d’Empúries que ha localitzat Casellas tinguin unes dimensions extraordinàriament
grans, perquè «Catalunya
tenia una supremacia marítima».
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la Mediterrània», assegura l’historiador, que lamenta que «tota la vida
ens han explicat que érem una misèria, i realment teníem una supremacia».

Tractors

A

mi, la protesta aquesta dels pagesos que es
queixen perquè no els deixen circular amb
tractor per la carretera de Vidreres a Llagostera em recorda allò de l’ou i la gallina. Entre Vidreres i Llagostera hi havia una carretera per on tota la
vida hi han circulat els pagesos amb els seus tractors.
Però ara l’han convertida en una autovia i el govern
els prohibeix passar-hi, de manera que per anar
d’una banda de camp a l’altre els pagesos han de fer
una volta quilomètrica. I jo em pregunto: i què era
primer, l’ou o la gallina? L’autovia o els tractors? Sí,
ja ho sé que tot evoluciona. I que si tots volem anar a
la costa en autovia algú n’ha de pagar els plats trencats. Però els tractors no els hi han pas aparegut de
cop a la zona, no? Si el que calia és fer un lateral per
als tractors, com apunta Manel Nadal com a solució
que ja està en marxa, això no es podia haver previst
abans? I si ho estava, no es podia haver accelerat?
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La zona on Joaquim Casellas ha localitzat els dos ports antics d’Empúries. / M. VICENTE

Les restes dels naufragis, al descobert
● En el marc dels treballs que realitza
el divulgador científic Joaquim Casellas, fa uns mesos va anunciar que el
fort temporal de llevant que per Nadal
va afectar el litoral gironí va permetre
posar al descobert una part de les galeres que des de feia dos mil anys estaven
protegides sota el sediment marí davant la costa gironina. Aquestes troballes, fins ara desconegudes, se situarien
ben bé a davant de la Ciutadella de Roses, entre Sant Martí d’Empúries i
l’Escala, a les illes Medes i fins i tot
dins del riu Muga. Aquestes restes demostrarien que la badia de Roses hau-

ria estat un dels punts clau al voltant
d’Empúries pel que fa al comerç de
mercaderies durant la colonització marítima de la Mediterrània occidental
que van dur a terme els grecs, i la posterior expansió de l’imperi Romà. Així
mateix, el responsable de Movin Marine també ha posat al descobert a través
d’un sonar unes imatges en tres dimensions de les restes del naufragi més popular de la badia de Roses, el del Saint
Prosper. D’altra banda, Casellas ha
publicat una guia submarina que permet observar a través d’un simulador
navegable les illes Medes en 3D.
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 Sort que no es presenten. Hem rebut aquesta papereta per a les eleccions europees. Evidentment, és
una broma, perquè si no la resta ja podrien plegar.
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