
Notes al marge

Romans a la plana
Jaume Mateu Giral, doctor en
Geografia i professor em6rit de la
Universistat de Barcelona a qui de-
veto diversos volums sobre el ca-
nal d’Urgell i l’extens territori que
rega, s’aventura ara en la ficcid li-
terS.ria per mitj/~ d’una novel.la. Es
tracta de Lajove de Pompeia, edi-
tada per Apostroph i centrada en
l’heretat del Castell del I~emei, ob-
jecte tamb6 d’algun dels seus textos
divulgatius i que segons ellja existia
2.000 anys enrere, arab el top6nim
de Choris, a partir del pedestal vo-
tiu de pedra que s’hi conserva, dedi-
cat a una tal Lucil.la Attila per part
del seu marit, Marc Antoni Inachus.

L’autor d6na per f~t que la dama
en qtiesti6 era la mestressa d’aque-
lla vil.la o masia de l’6poca, envol-
tada de camps de conreu, enmig
d’una planfiria resseca, ]a primera
d’una s~rie de dories tan belles corn
el seu nora de fonts que s’han suc-
ceit al p6ndol de la casa, corn 13zn~-
lia Vilanova esposada arab Ignasi
Girona, que convertiria al darrer

terq del XIX aquella propietat agr~-
ria -aleshores ja regada- en la m6s
mod61ica i tecnificada de Catalu-
nya. O la Mireia Gonz~ilez dels nos-
tres dies, que per cert signa el pr6-
leg del llibre.

Lucil.la, Am61ia, Mireia... Lucil.la
Atilia hauria nascut a la ciutat de
Pompeia, des de la qual marxa cap
a Roma poc abans que sigui co-
berta per la lava del Vesubi, l’any
79. A la capital dels c6sars coneix
el seu futur c6njuge, fill dAeso, la
Isona d’avui, arab qui decideixen
instal.lar-se a la referida explotaci6
agrfcola i ramadera de Choris. M6s
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pelr VIDAL V~

que per una trama tins a cert punt
previsible i d’inter~s relaLiu, corn en
la majoria de novel.les histSriques,
Lajove de Pomt~eia fa de bon llegir
sobretot per l’exhaustiva informa-
cid que hi troba el lector sobre dife-
rents aspectes de la vida quotidiana
a l’alt Imperi rom~ en un entorn ru-
ral corn el descrit. Els costums, les
formes de treball i les eines, la casa,
les Lermes, la roba, joies i perfums,
menjars, festes...

La feina d’investigacid, recerca
i recreacid de Jaume Mateu Giral
6s formidable, per minuciosa i il-
lustrativa. Posa una atencid espe-
cial en el proc~s de romanitzacid
de l’actual plana urgellenca, rica
en aquell temps en mel i camami-
lla, amb un estany d’Ivars al mig del
qual els protagonistes fan "l’amor
a la serena" dins d’una barca, i on
aquells nouving~ts que parlen llat~
introdueixen el cultiu de la vinya i la
producci6 d’un vi que dinou segles
despr~s donar~ anomenada urbi et
orbi a la tlnca.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

84000

10207

Semanal

462 CM² - 55%

2311 €

40-41

España

25 Marzo, 2018


