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Un llarg apartat d'agrayments posa en 
relleu la importhncia de les col.labora- 
cions necesikies per dur a terme una re- 
cerca com la que representa aquest vo- 
lum important i dens. L'hnima i director 
d'aquest treball i d'una excavació sub- 
marina d'un volum mai emprbs a casa 
nostra ha quedat voluntkiament en un 
modest segon terme que dóna protago- 
nisme a l'equip per ell cohesionat. Javier 
Nieto mereix també per aixb un reconei- 
xement important car, defugint un faci1 
personalisme, apareix només com a au- 
tor d'una part decisiva d'aquest llibre. 

Quan es tracta d'un treball col.lectiu 
amb responsabilitat parcial de redacció 
per als diversos temes, sempre és molt 
difícil fer-se ressb, en el marc d'una res- 
senya, de les aportacions de tots i cada 
un dels col.laboradors. Ho és més en 
aquest cas, on una tasca arqueolbgica 
s'ha convertit, pel seu grau d'exighncia, 
en una anilisi pluridisciplinkia per a la 
qual s'ha intentat no deixar de banda cap 
element significatiu. Aixb ha fet que hi 

siguin presents, al mateix temps que la 
descripció dels materials i el seu rescat, 
una anhlisi tipolbgica dels resultats jun- 
tament amb la investigació química i pe- 
trolbgica dels materials susceptibles de 
ser analitzats, a més a més dels progra- 
mes informhtics i els models matematics 
adequats per al treball quantitatiu, de 
manera que la lectura d'aquest llibre, ja 
prou interessant pel seu contingut, es 
transforma en una veritable lliqó de me- 
todologia arqueolbgica, que fa servir 
totes les tbcniques susceptibles de pro- 
porcionar una informació nova i de 
permetre llegir amb més precisió el con- 
tingut d'aquest important derelicte. 

El jaciment estudiat es troba a la 
f a ~ a n a  nord del cap de Creus i consti- 
tueix un refugi aprofitat a l'antiguitat en 
la via que duia fins a Empúries navegant 
pel golf del Lleó, i no cal dir que Empú- 
;es ks  trobava a la línia comercial entre 
els ports d'Hispania vers les Ghl.lies o 
vers Italia. A la cala de Culip es troben 
enfonsats, com a mínim, sis vaixells, de- 
signats a les publicacions amb els noms 
Culip I al VI. 

El llibre comenqa tractant l'hmbit ar- 
queolbgic de la cala de Culip, el seu con- 
tingut general i la seva situació; segueix 
l'estudi del jaciment arqueolbgic deno- 
minat Culip IV, és a dir, un vaixell de 
1'8poca de Vespacih amb una carrega 
d'hmfores Dressel20 i terra sigillata de 
La Graufesenque. S'estudia en primer 
lloc, amb la cartografia, els croquis i la 
fotografia, com es va produir l'enfonsa- 
ment, tant la forma com les causes i les 
circumstincies que portaren a la facies 
actual del jaciment. Aquest segon capítol 
és seguit per un tercer que es dedica a 
una explicació detinguda del m8tode de 
treballkmprat i de les fases de reutilit- 
zació, tot utilitzant el material grafic ne- 
cessari que ens il.lustra fins i tot en el 
planning del treball i en el registre de 
materials, a més de la conservació, esta- 



bilització i restauració dels materials; cal 
destacar en aquest aspecte la dificultat 
del tractament dels materials orghnics, 
especialment la fusta, per a la qual s'han 
obtingut exce1,lents resultats. 

Succeeix a aquests tres capítols ini- 
cials de J. Nieto un quart capítol, dedi- 
cat a l'estudi del carregament de la nau, 
dividit entre diversos especialistes. Les 
hmfores són estudiades per P. Izquierdo, 
que fa també una revisió de l'epigrafia 
amfbrica limitada, pel que sembla, a les 
marques sense constatació de titulipicti 
-cal assenyalar l'esforg realitzat pel 
que fa a la identificació prosopogrh- 
fica-; amb aquests materials s'intenta 
amb bxit una identificació de l'origen 
del carregament i s'emmarca en la difu- 
sió per l'imperi del producte d'acord 
amb la dispersió de troballa dels 
para1,lels; és molt interessant l'estudi 
d'altres materials amfbrics presents i de 
les intrusions en el jaciment utilitzat 
com a punt d'ancoratge, l'avaluació del 
carregament amfbric i oleic de la nau 
tanca aquesta part i dóna pas a l'estudi 
d'altres materials. A.M. Puig estudia les 
cerhmiques de parets fines tot seguint la 
classificació de F. Mayet, en precisa els 
motius decoratius i les pastes i els reco- 
briments, i fa una crítica constructiva 
del sistema de classificació utilitzat, que 
pot ser molt aprofitable per a una nova 
revisió de la tipologia Mayet. Tanca 
l'anilisi un nou estudi dels materials 
com a carregament prbpiament dit, amb 
una avaluació del seu volum i de la seva 
distribució a la nau i el seu origen ge- 
ogrhfic. Les llhnties, encarregades a 
A. Alaminos, J. Casas i X. Rocas, mos- 
tren la representació de les marques 
OPPI i MYRO només en un exemplar; 
les primeres procedeixen dels encon- 
torns de Roma i la segona pot ser també 
segurament d'origen ithlic; la ubicació 
del carregament a la nau tanca l'estudi. 
La terra sigillata llisa és sotmesa a l'a- 

tenció de A. Martín, que en fa una clas- 
sificació tipolbgica i per sigilla amb una 
valoració del sistema de producció i de 
la seva qualitat; el calcul del volum del 
carregament i la seva distribució espa- 
cial posa fi a aquesta part. 

La terra sigillata decorada és l'ob- 
jecte d'estudi de J. Nieto. La cirrega de 
753 vasos era constitui'da per meitats per 
Drag. 29 i Drag. 37 a més d'uns 24 de la 
forma Dedrelette 67. L'estudi de les for- 
mes procedents del mateix motlle i dels 
punxons donen pas a l'anhlisi organit- 
zada per formes amb diferenciació dels 
sigilla i una acurada anhlisi acompa- 
nyada dels dibuixos corresponents de la 
decoració. La distribució de la cirrega 
per tipus marca el terme de l'examen de 
cada una de les formes. 

El cinqui: capítol, de J. ~ i e t o  i 
A. Martín, estudia els sigilla i contri- 
bueix a la coneixenga del procés de pro- 
ducció i de comercialització de les cerh- 
miques de La Graufesenque. El capítol 
sisi: (J. Nieto i M. Pujol) s'ocupa dels ob- 
jectes del vaixell i la tripulació, dóna un 
cop d'ull als elements lignis i metal.lics, 
fa una anhlisi de les restes de l'alimenta- 
ció, així com també d'objectes com ara 
un morter amb la marca Fortuna Domi- 
tio o unes interessants plaquetes, una d'e- 
lles de marbre de Skiros, segurament ta- 
pes de capsetes com la que hi ha, per 
exemple, al Museu Nacional Arqueolb- 
gic de Tarragona. Els mateixos autors 
analitzen en el capítol següent el que es 
pot deduir de les restes arqueolbgiques 
per conbixer l'estructura del vaixell i el 
seu tonatge. Aixb és complementat, en el 
capítol vuitb (J. Nieto), per una recons- 
trucció del volum i la disposició de la ch- 
rrega a la nau amb l'esquema hipotbtic 
d'un vaixell d'unes vuit tones de des- 
plagament i 9,5 d'eslora, on les hmfores 
s'apilaven en dues capes i la cerhmica era 
transportada, possiblement, en calaixos 
o, menys probablement, en embalums. 



Els capítols novb i des2 (J. Nieto), res- 
pectivament, s'ocupen de precisar el port 
d'origen i la data del naufragi, i també la 
ruta de la nau i del carregament, tot im- 
plicant-10 en l'organització del comerC 
romi del s. I dc .  L'enfonsament es degué 
produir entre el 69 i el 79 dC, aproxi- 
mant-se a aquesta darrera data. El punt 
d'origen se suposa que fou Narbona, port 
de redistribució de l'oli procedent de la 
Bbtica, i es devia dirigir a l'hrea d'in- 
flubncia d'Empdries. 

Quatre annexos s'ocupen de la ctPo- 
sidbnia ocehnican que cobria el derelicte 
(J. Romero), de la identificació anatb- 
mica de  les fustes (M.T. López de 
Roma), de les restes de fauna (A. Colo- 
mer) i de  les restes carpolbgiques 
(R. Buxó). Aquests annexos contribuei- 
xen a l'exhaustivitat de l'explotació de 
les dates, característica de la recerca que 
reflecteix aquest llibre. 

En el capítol onzb s'endega el tracta- 
ment d'un nou vaixell i jaciment, el Cu- 
lip VI, que es troba a uns 15 metres del 
jaciment romi Culip N. Es tracta d'una 
nau enfonsada peruna col~lisió amb un 
escull submergit. Es el vaixell més tardi 
localitzat a la cala i data de l'bpoca me- 
dieval. El capítol dotzb (H. Palou) plan- 
teja el problema de la cerimica trobada 
en aquest jaciment, constitui'da per 
materials musulmans, una representació 
de cerhmica del Llenguadoc i d'altres de 
provinen~a indeterminada. En l'apartat 
següent s'intenta resoldre el problema de 
la data del naufragi i de la ruta de nau; 
l'ensorrament del vaixell sembla ser del 
s. XIV, i més possiblement de la segona 
meitat d'aquest segle, segons la datació 
ceramolbgica. Pel que fa a la ruta, la 
proposta és que el seu port d'origen era 
Milaga i es dirigia, en un trajecte de re- 
torn, vers terres llenguadocianes. Una 
pinta de fusta estudiada per J.M. Llo- 
rens és objecte d'un tractament que 
ocupa el capítol catorzk, com les restes 

de fauna ho són al quinzb (S. Colomer). 
Cal destacar la importincia d'aquestes 
mostres per tal d'avaluar l'alimentació al 
s. xrv, en especial en les naus. Aixb 
també és vilid per al capítol següent, on 
R. Buxó determina les restes carpolbgi- 
ques. Els resultats són molt notables al 
capítol dissetb, on M. Pujol estudia amb 
deteniment el derelicte per tal de deduir 
l'estructura del vaixell i les característi- 
ques de l'arquitectura naval del moment, 
de la qual se sap poc a causa de l'escas- 
setat de les troballes arqueolbgiques. Un 
estudi fotografic combinat amb els cor- 
responents croquis ens dóna una 
perfecta idea no només de l'estructura 
del buc sinó de la tbcnica de construcció, 
i constitueix un element important per a 
l'aven~ de l'arqueologia tardomedieval, 
que té ací una aplicació subaquhtica 
modblica. Amb el modest títol cchipbtesi 
de treballn es clou, amb el capítol di- 
vuit&, el llibre, tot plantejant unes con- 
clusions a la reserva d'una nova anilisi 
precedida d'excavacib. El vaixell pro- 
porciona, ja des d'ara, unes precisions 
thcniques per a un moment de transició 
en la construcció naval i documenta el 
comerq entre el món cristii i el musulm~ 
en aquell moment, paral.lelament amb 
dades sobre l'alimentació chrnica i el 
consum de fruits secs. Un annex final 
estudia la composició del llast d'aquest 
vaixell d'acqrd amb els resultats obtin- 
guts per A. Alvarez i F. Martínez. 

El volum que ens ocupa és també, per 
la seva metodologia i presentació, un 
element indispensable com a model per 
establir un sistema d'exposició de re- 
cerca arqueolbgica en el camp de I'ar- 
queologia subaquhtica, més enlli fins i 
tot pel seu contingut de l'arqueologia de 
l'antiguitat, amb un alt grau de com- 
prensibilitat i de rigor. 

M. Mayer 


