
Gc' PONS: TORRE DELS ENCAIVTATS - PERRAMOA' AlITES I CULTES GRECS 

8 novembre 1950: Art i Arqueologia. - Presldels el Sr. R. ARAMON I 

SERRA. 
El PRESIDENT informa sobre el I Congrés Intetnacional de Prehistbria i 

Protohistbria Mediterrinia, tingut a FlorPncia, Nipols i Roma del 18 d'abril 
al 2 de maig, i sobre el I11 Congrés Internacional de CiPncies Prehistbriques i 
Protohistbriques, tingut a Zuric del 14 al 19 d'agost. 

El  Sr. JOSEP M. PONS I GURI parla de les Excavacions a la Tolfre dels 
Sncantats,  # A r e n y s  d e  Mar, dutcs a terme sota la seva direcció. En aquest 
lloc es conserven restes cl'un poblat pre-romk, on ]a havien fet trobailes Pelli- 
cer i Pages, Salaric11 i Verdagtier i ,  lllés modernanzent, Maria Ribas, Francesc 
Prat i el mateix comunicant. Les escavacions fetes per aquest, en collaboració 
amb la Comissaria Provincial d'Escavacions representada pel Sr. Serra i 
Rifols, afecten un sector d'uns nou-cents metres quadrats, a la part nord-est 
del poblat, probablement un barri industrial, eixanlplanlent de la part pri- 
mitiva, que representa 1/30 de la superfície total. Estudia l'estratigrafia que, 
pel fet dJésser illolt definida - s'hi poden reconPiser en alguns punts fins a set 
estrats - i d'haver-se escavat en alguns llocs fins a tres metres de profunditat, 
per~netri  de reali t~ar ~letcrn~inacions croiiolbgiquea del 1116s gran interes. L'es- 
tratigrafia concorda ~~onolbgicanlent amb les troballes de monedcs - trenta 
peces en total -, segons l'estudi fet pel Sr. Felip Mateu i Llopis. Cinc d'aques- 
tes monedes son romanes (la més antiga de l'any 217 a. de J. C.), una 6s 
púnico-ebusitana i, les restants, iberiques. Les troballes fftes a la zona esca- 
vada corresponen als segles IV-I a. de J. C. En aquest moment, abans dr  la 
difusió de la terra sigillata, s 'es t inge~s  aquest nucli de població. D1:lquestes 
troballes, les més interessants sbn : un cairer empedrat, amb un regueró cen- 
tral de desguis ; una sitja graner amb un dispositiu al fons per a la sortida 
del gra ; una foneria de la qual s'han trobat restes del conducte per al ferro 
fos. Estudia les caractelistiques d'altres sitges escavades darrerament, i fa 
un resum de tot el material trobat, relacionant-10 amb l'estratigrafia i fa no- 
tar, entre altres detalls, con1 la cerimlca gl-isa de la costa catalana no apareix 
fins als estrats de finals del segle 111 o cle coinenqaments del 11 a. de J. C. 
Durant ia seva exposició, el comuilicant illosti-a un pla gcneral del poblat, un 
de la zona excavada, fotografies del calrer, de les restes d'habitacions, de les 
sitges i de diversos objectes, i un corpus del Illaterial celiiinic cbassificat per 
tipus. 

Intervé el Sr. J.  DE C. SERRA I RI\FOI.S (fa notar la importincia d'aquestes 
excavacions, puix que les fetes en poblats pre-romans són cscassíssimzs ; hi 
trobem una estratigrafia extraordinariament interessant, que situa ell 1110- 

ments determinats molts materials, la cronologia dels quals es podri docu- 
oientar per primera vegada). - F. DURAN I CARAMERAS, Secretari. 

18 novembre 1950: Histbrla. - Presideix el Sr. R. ARAMON I SSRRA. 
El  PRESIDENT informs sobrt el I S  Congrés Internacional de CiPncies His- 

tdriques, tingut a P d ~ í s  del 28 d'agost al 3 de setembre. 
El ~ I ~ E S I D E N T  presenta un esemplar del primer volum de l'estudi Pere el 

Gran, del Sr. Ferran Soldevila, editat recentment pel 1'Institut. 
Mn. L ~ u f s  PERRAMON fa una comunicació sobre Mites i cultes grecs a 

Catalunya z Provenga. Per tal de comprendre --diu - l'expandiment reli- 
giós de Grecia a Catalunya cal tenir presents les dues colonitzacioiis de rodis 
i focencs. De la primera, en tenim el testimoni d'Estrab6, a l g ~ ~ n e s  restes ar- 
queolbgiques i el fet mític : els d'HPracles, Faetó i Europa són els mites més 
importants que s'hi donen. Assenyala l'itinerari toponínlic de cadascuii 
d'aquests mites i els relaciona amb el de Pyrenne, segons les fonts antigues. 




