
En torno a las mansiones Barbariana 
y Vareia se centra un nuevo conjunt0 
epigráfico, situado geográficamente en 
10s cursos bajos del Leza e Iregua. Pese 
al carácter heterogéneo que presenta este 
grupo, todos 10s ejemplares están en 
función de un mismo factor, como son 
las vías de comunicación y las mansio- 
nes de la zona, asi el ara votiva de Muri- 
110 de Río Leza (núm. 15) en honor de 
Mercurio Compitalis, divinidad protec- 
tora del comercio, es quizá el mejor 
ejemplo de la vinculación de estos epí- 
grafes a la calzada del Ebro. Procedentes 
de la antigua ciudad de Libia, en el te- 
rritori~ de 10s berones, son un total de 
ocho inscripciones que, tanto en cuanto 
a la forma como al contenido, presentan 
toda una serie de similitudes con el ám- 
bito meseteño. 

Las estelas de Grávalos, Munilla, San 
Vicente de  Munilla y Valdeosera 
(núms. 69-72) forman el grupo epigrá- 
fico del ámbito pelendón, estando em- 
parentada~ con 10s ejemplares sorianos 
de Velosillo, Yanguas y Vizmanos, y 
mostrando, por tanto, un ambiente so- 
ciocultural bastante diferenciado del que 
reflejan, por ejemplo, 10s epigrafes de 
Camero Nuevo. En dos apartados se re- 
Úne la epigrafia de Gracchurris (Alfaro) 
y Calagurris (Calahorra) que, siendo 10s 
mayores exponentes de la vida urbana 
de esta región, sin embargo y al contra- 
rio de 10 que cabría esperar, han propor- 
cionado un escaso número de epígrafes. 

Independientemente del catálogo por 
conjuntos epigráficos llevado a cabo, se 
recogen también en sus respectivas sec- 
ciones aquellas inscripciones desapare- 
cidas sin transmisión del texto, las inter- 
p o l a d a ~ ,  falsas y 10s instrumentum 
domesticum, para terminar realizándose, 
y a modo de conclusiones, un breve aná- 
lisis sobre 10s materiales, tipologia y 
cronologia de 10s epígrafes registrados, 
más unas consideraciones sobre admi- 

nistración, instituciones municipales, 
población, etc., que de dicho inventario 
se derivan. Finalmente, con unos com- 
pletos indices más el correspondiente 
apartado bibliográfico y un obligado 
apéndice de láminas, se concluye esta 
obra que representa, a nuestro juicio, 
una nueva contribución al corpus his- 
pano de epigrafia latina, permitiendo 
además mejorar el conocimento de as- 
pectos tanto históricos (instituciones, et- 
cétera) como filológicos (antroponimia, 
toponimia, etc.) de la Rioja. 

G. Carrasco Serrano 

C. MIGUELEZ RAMOS 
El vidrio romano en el Museo del 

Puig des Molins 
Eivissa, Conselleria d e  Cultura, 

Educació i Esports. Govern Balear, 
1989. Trabajos del Museo 

Arqueológico d e  Ibiza, núm. 21, 
210 pp. y 8 láminas. 

El treball del Museu d' Arqueologia 
#Eivissa ens ofereix ara un nou fruit. 
La revisió, com ens indica l'autora, dels 
fons procedents de les antigues excava- 
cions, constitueixen una sorprenent font 
d'informació per qui com ella aplica una 
metodologia acurada i rigorosa. Una pe- 
tita ressenya sobre el context arqueolb- 
gic de la necrbpolis del Puig des Molins 
i de les seves fases fa d'introducció en 
aquest estudi, que es tanca amb unes no- 
tes sobre la romanització d'Eivissa. 

Els materials són classificats i es- 
tudiats atenent a cinc padmetres: ca- 
racterístiques morfolbgiques, tipologia, 
context arqueolbgic, datació i paral.lels 
als quals segueix amb cos més petit 
l'inventari de cada tipus. Aquests in- 
ventaris arriben fins a dues-centes deu 
peces excel.lentment descrites. Potser 



només caldria fer l'observació en la 
descripció dels colors -la qual cosa no 
es pot referir Únicament a aquest tre- 
ball- que segurament fóra més a c i l  fer- 
se'n una imatge adequada si s'adoptés 
la classificació d'algun dels cathlegs de 
colors avui publicats; és ben cert que 
caldria una convenció universal al res- 
pecte i no només en el camp dels vi- 
dres, perb val la pena fer una campanya 
de sensibilització per tal d'anar-ho 
aconseguint. 

Les conclusions són ben planteja- 
des en un hmbit general que permet de 
veure la pervivbncia i reutilització de la 
necrbpoli més enlla del segle I, a més de 
les conclusions tbcniques adients i de 
l'existbncia d'una producci6 prbpia 
d'Eivissa. El segle primer dC és el mo- 
ment d'apogeu d'aquests productes, que 
continuen amb f o r ~ a  al segle 11 i desapa- 
reixen en el IV d c .  Un quadre estadístic 
reflecteix el percentatge dels diversos ti- 
pus d:ungüentaris. 

Es important, doncs, la publicació 
dels ungüentaris i les urnes i els frag- 
ments del Puig des Molins amb figures 
ben delineades i una il.lustraciÓ en color 
més que notable. Solament una petita 
remarca, pel que fa a la bibliografia 
completa i ben documentada: s'ha in- 
trodui't el malhauradament freqüent 
error de denominar Jorge Alarcao -una 
vegada més- com a J. Alar~ao, Agente 
per Argente, aixi mateix R. Gudiol és 
indicat com R. Budiol, a més d'errors 
com Baeolo per Baelo, manques d'ac- 
centuació i d'altres faltes sense im- 
portancia que, de tota manera, no treuen 
valor a una monografia que posa a 
l'abast dels especialistes una col~lecció 
de gran valor i que ha d'ésser punt de 
referkncia per a treballs sobre aquest 
tema. 

M. Mayer 

F. BERTRAN LLORIS, 
F. MARCO S I M ~ N  

Atlas de historia antigua 
Zaragoza, Diputación General de  

Aragón, Libros Pórtico, 
1987, 127 pp. 

Hem de saludar com es mereix una 
obra útil i necessbia que, amb setanta- 
dos mapes, ens explica l'essencial del 
que hem de conbixer des de la histbria 
antiga dlOrient al 111 mil.leni abans de la 
nostra era fins a l'imperi de Justinih a 
l'entorn del 565. Tot aixb complementat 
amb un índex d'etnbnims i topbnims 
(amb criteris explicitats per la forma en 
qui: són donats) que facilita la consulta 
de l'obra. El seu format és l'adient (un 
xic superior al foli) i utilitza, en cas de 
necessitat, la doble phgina, amb els pro- 
blemes que aixb comporta. Una concisa 
introducció permet als autors de precisar 
les seves intencions, tant d'abast com de 
nivell, i al lector d'avaluar els límits de 
l'obra que vol ser un element auxiliar de 
la docbncia i una via d'informació se- 
gura. Aquest primer atlas del món antic 
en llengua espanyola és una fita que cal 
valorar i que grhficarnent 4 s  autors des- 
taquen el treball de M.T. Solanilla- 
aconsegueix l'impacte visual buscat. No 
oculten els autors el seu deute amb els 
atles anteriorment publicats i fan palbs 
que segueixen la communis opinio cien- 
tífica per a les matkries tractades, la qual 
cosa evita un aparell crític o bibliogrhfic 
als mapes. Hem de destacar l'esforg de- 
dicat a la Península Ibbrica i, molt espe- 
cialment, a la Hisphnia romana, bé que 
Grkcia, Ithlia i la Peninsula anatblica hi 
tinguin també el tractament privilegiat 
corresponent. Cal veure especialment 
mapes, com el número 43, amb la repre- 
sentació dels pobles indígenes de la Pe- 
nínsula Ibbrica, o els dedicats a la con- 
questa -46 i 47-, aixi com el 
plantejament al número 58 de les cir- 


