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Crònica de les excavacions d'Empuries

La campanya de l'any 1011, tingué per objecte principal posar en clar el temple senyalat en
el flan ( 1 ) ab la Iletra V. Els trevalls del any 1912 han portat als excavadors a noves descobertes.
Fins a son començament havien aparescut sols restas de temples; desde aquella data s'ha entrat
dintre •ls carrers y les cases.

Sortint de l'àrea que rodeja el temple porticat V en direcció al Hort, s'han trobat un car-
rer qnc partint d'una escalinata comensada al NO . del temple •s dirigeix cap al N . y altres trans-
versals que 1 tallen perpendicularment dirigintse de E . a O . Es interessant l'estudi del carrer y
de 1es cases pera 1 qual van acumulantse interessants datos.

El primer té en son centre una claveguera formada per una canal rectangular tapada ab lloses
de pedra, tal com se practicava en la etat mitja y de qual sistema n resten exemples a Barcelona.

Les cases son de plan variat, desole la que té un sol departament fins a la formada Ele cossos
d'edifici rodejant un atri . Se presenten a sobre les cases helenístiques y s'arriba a trobar les
cases del segle V y fins potser pel VI a cinch metres de fonrlaria . Es impossible avuy encara
posar en clar el teixit de construccions sobreposades d'aquesta part d'Empuries y de les quals
està aixecat cl pla sols parcialment.

TROBALLA D'ARMES Y RESTES DE MÁQUINES DE GUERRA

Prop (l'una torre de les muralles s'hi feu durant l'aiiv 1912 una interessantíssima tic,balla de
gla ; i('s (le plom y caps coin de grosses llances de ferro.

La fona era una arma de guerra antiquíssima ; els foners estàn representats en un del_, baixos
relleus (h Nínive guardat al Museu Britànich v en un tros d'un vas d'argent descubert a llviceras (2)

_u que veuen (lefensant una ciutat a les avançades . Y desde •ls vasos grechs del segle V fins
als rell .'us de les columnes Trajana y Antonina, s'hi veu representada aqueixa primitiva arma de
guerra que feya cle la pedrega un dels elements principals dels atachs en tots els pobles niediter-
ranis . Es sabuda y cal retrèurela aquí l'habilitat dels foners balears . Era l'arma de les tropes lleu-

geres, irregulars ; V s reclutaven els foners entre •1s pastors montanyenchs. Els més antichs projec-
tils eren pedres, palets de riera ; ve després l'us de projectils ceràmichs (glandes lafcriria•) y ja
desde •1 segle V comença l'us de les hales itàliques en plom, tal com les descobertes a Empuries.
El seu pès es considerable en poch volum y la seva fornia d'aglà les fa apropiades pera disminuir
el frech de l'aire y clavarse (le punta en l'enemich sense que, veventles, pugui preservarsen ah
l'escut . Xenophon conta com, en l'expedició ciels déu mil, els foners (le Rhodes vencien ab ses bales
de plom als foners harbres que empleaven pedres (3) . arribant a allargar doble distancia.

La fona senzilla •s converteix gradualment en màquina de guerra ; un primer pas °s el f usli-

IJaltls liens de quatre peus, al qual s'unia una fona de cuiro que •s manejava ah les dues mans.
Així també la glarts se sustitueix per un bastó armat d'una punxa de ferro, a manera de gran
sageta al) ducs ales, pera darli seguretat
en sa trajectoria, que era llençat ab la
fona o el fustihal : el ceslro(ih('ttdone dels

antichs.
Una hariej t d'aqueixos projectils fou

trobada a Empuries l'any 1011, no lluny' ;'"

del portal principal, en el tercer departa
meat rectangular immediat al graus car-
rer, seguint en direcci( cap al Nort (1).

Les glandes trobades són 1406 y •ls

	

Fig . i .—Projectils trobats a Empuries

(i) Vegis el plan que acompanya l'estudi «Els temples d'Empuriesi . publicat en ei present volum, pàg . 305.

(2) Perrot et Clique', Hrstotre de l'art, t . VI . p . ,, .}, hg . 363.
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