Fem-hi blat
JORDI JULIÀ

Ens sona més la Maison Carré de Nimes que Ullastret: qüestió de fama i
glamour
Sempre havíem sentit dir que els nostres avantpassats, els pobles ibers que van
habitar aquestes mateixes terres abans que vinguessin els romans, eren
societats que es van dedicar principalment al conreu, però desconeixem si es
van distingir en els oficis mariners. La investigació recent d’una nau enfonsada
prop del Port de la Selva (al Cap de Volt) ha aportat noves dades als estudiosos:
les àmfores trencades permeten suposar que eren destinades a exportar vi per a
les legions romanes, però la carcassa i les solucions constructives del vaixell
delaten una factura desconeguda que bé podria coincidir amb l’art dels calafats
ibers.
Cal celebrar que els avenços arqueològics ens permetin saber més d’un poble
oblidat per tots, rere la devastació del temps i l’esplendor imperial de Roma,
perquè ens sona més la Maison Carré de Nimes que Ullastret: qüestió de fama i
glamour. Entre aquestes valuoses aportacions cal comptar l’última publicació
que es deriva de la Borsa d’Estudi Memorial Joan Camps del Centre d’Estudis
de l’Associació Cultural Granollers: Els ibers del Vallès Oriental (PAM, 2012),
de l’arqueòloga Maria Isabel Panosa. Una completa descripció de la vida i la
societat dels laietans a la comarca, però també una perfecta introducció a
l’economia, usos i costums d’aquests pobles que es van estendre des de Narbona
fins al sud-est de la Península, al llarg de la costa mediterrània.
Aquesta investigació, erudita i divulgativa (il·lustrada amb mapes, dibuixos i
fotografies), presenta una estructura concèntrica i opera a dos nivells: si els
capítols liminars del llibre (el primer, on descriu el territori concret
d’assentament, i els darrers) s’ocupen de l’àmbit natural i geogràfic de la
Laietània, i són més particularistes; els capítols centrals, per contra, intenten
explicar l’explotació econòmica, la cultura i l’hàbitat a un nivell més genèric,
dins de la societat ibera.
Menció a part mereixen dos trets que distingeixen aquest volum: en primer
lloc, que l’autora intenti esbrinar la localització del topònim Lauro (esmentat en
textos i encunyat en monedes de l’època), que situa en la zona de les
Franqueses, Cànoves i Samalús. En segon lloc, la inclusió d’un detallat i extens
catàleg de jaciments ibèrics al Vallès Oriental, que va acompanyat d’un mapa en
suport electrònic. Potser en descobrir qui va habitar aquestes terres on vivim
ens podrem reconèixer en hàbits ancestrals, en una manera d’entendre el món i
conviure en comú: si blat hi feien nostres avis, fem-hi blat i serem savis.
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