
Solsona sembla era centre del poble lace tá, y els docu-
ments de la onzena centuria ho recorden encara, anornenant la
montanya avuy dita de Sant Bartomeu, mons Lacetanus.

Avuy dia es íreqüent en la regió la treballa de restes ro-
manso Al peu mateix de Solsona hi ha uns camps aon, al-
llaurarlos, apareixensobre la terra íragments de diverses
c1asses de cerámica antiga abundanthi l'anomenada sagun-
tina. Al Castellvell son innornbrables els fragments que.-s
troben d'ánfores y altra vaixella, principalment de cerámi-
ca negra, y també n'apareixen a La Borda, Mare de la Font,
Cabana-Negra, y altres llochs, tots als vo1tants de Solsona.

Mes els restes de major importancia son els que nosaltres
anomenern de ca -n Pons. Es aquesta casa l'hostal situat entre
Cardona y Solsona, al peu de la carretera. Prop de la ma-
teixa havia passat l'antich camí-ral que be podria recordarse dels romans per les grans llosanes
que en alguns llochs l'empedren encara, y que al sigle XI anomenaven «via pública», «via qua
tenditur ubique».

Al construirse, pochs anys ha, el cobert del costat de la casa, fou trobat el sol plé de se-
pulcres de diferent construcció que 'ls descoberts en altres encontrades. El mort descansava
sobre la roca y anava cobert per dues fileres deté gules verticals y, sobre les dues, una d'horit-
zontal. Gracies al instruit mestre de obres senyor J oseph Sagués, encara se 'n conserva una, que
tinch en mon poder y mideix: 55 X 37 centímetres.

A un kilómetro d'aquest 110ch, en direcció al S. O. es ahont hi ha més vestigis. Fragments
de diversa cerámica, de tégules, d'ánfores, moles y altres objectes ben característichs se 'n tro-
ben arreu; essent el centre un marge, en el qual sota un metre de terra hi ha una paret caiguda,
estucada de vert, blau, groch y vermell, ab uns tons metálichs que rellueixen encara. A sota hi
ha cendra, lo que prova que aquest edifici seria cremat.

Tot aquest terrer havia sigut cultivat y en les parets de contenció de les feixes s'hi veuen
grans carreus, alguns ab el forat de la gripia, que proven bé la seva antiguitat. Entre ells n'hi
ha un, d'un metre d'alcada, que consisteix en una ara d'art rústech roma y, tal vegada, cristia-
na pels emblernes que l'acompanyen. En una de les cares hi ha esculpides set espigues de blat •
ab ses canyes y arrels; y a la part contraria dues parres, els quals raims son pellocats per aucells.

En l'una de les altres dues cares sols pot distingirshi dues circunferencies ab una creu interior
feta de secments de circunferencia; y en l'altra entre motllures hi ha aquesta inscripció: Lo C.
SEVERV, surmontada de tres fulles en forma de COI.

També hi ha un troc de fusta de columna, de 65 cm. de diámetre y una cornisa de 50 cen-
tímetres d'alt,

Tot lo descrit es a la superficie, sense que s'hi hagi fet cap excavació. - J. S. y V.

CRONICA DE LA SECCI6 ARQUEOLOGICA

«Qu'~l n?u~ ,suffisse d: remarquer la rareté du sujet
deux fois repete: un palrnier en pot dans un édicule a co-
lonnes historiées et a fronton que le somrnet 'de~ colonnes
dépasse et, d,an~ le champ, des coqs de figure tres simplifiée,
des plantes a tiges souples, les unes représentant du lierre.
les autres peut-étre des aromes ... Il semble que le vase soit
appelé avec raison ibéropunique. Il est assurement un do-
cument de haute importance et unique dans les séries de
la ceramique primitive espagnole.»

Troballes de restes romans

SOLSONA
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Fig. 17. ~ Bust roma del Museu
municipal de Matará

L'Escola Francesa d'Estudis Hispanichs
En 1909 el Conce11 de I'Universitat de Burdeus crea l'Escola, confiant la seva direcció al

savi professor Pierre Paris, de la mateixa Universitat. Els membres de la nova institució han
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sigut al principi tres, els Srs. CoUet y Babelon y el
Sr. E. Albertini, antich pcnsionat de .l'Escola Francesa
de Roma. .

La missió d'aquest últim ens interessa particular-
mento Encarregat de fer l'inventari de les esculptures
romanes y ibero-romanes d'Espanya,. ha comencat
les seves recerques per la nostra rcgió. Mr. Albertini
se proposa publicar un Corpus daquells import ants
restes: la major par t d'eUs son encara inédits, a pesar
del 11ur intereso Molts mereixen esser coneguts, com
ho proben els que reproc1uim aquí (Figs. 16 y 17) a
títol d'exemples, facilitats amablement per l'actiu ar-
queólech. En l'últim any ha reuuit més de 300 fo-
tografies d' estatues, bus tes, baixos-relleus y esculptu-
res or namentals inedites.

Mr. Albertini reberá ab reconeixement totes les
comunicacions senyalantli esculptures antigues o
fragments d'elles. Les obres esculptóriques trobades
en el Conventus Tarraconensis, seran publicades pro-
bablement en l'ANUAR! vinent. ' ,

Restauracions y destruccions
L'incendi de l'iglesia de S. Fere de les Puelles,

quanels íets de juliol de 1909, dona serioses in-
quietuts sobre la conservació d'aquell exernplar únich

de l'art rornánich catalá. Després de grans esíorcos s'ha arribat a un felic resultat, lograntse
la conservació de la cúpula y columnes que la sostenen (Fig. 18). Hi ha hagut necessitat, no
obstant, d'a terrar el petit campanar del segle XII, anomenat dels aucells, trobantse un frag-
ment d'inscripció darrera una pedra ornada d'una creu en el que s'hi llegeix (Fig. 19):

Fig. 18. - Interior de Sto Pere de les Puelles

OBIIT ERA DCCCC XXVIIU.

La primera consagració de l'iglesia es, segons els docurnents dels Arxius, de 945·

-Ab motiu de la construcció de la nova capella del Palau Episcopal de Barcelona', s'han
descobert tres hermoses arcades, que abans restaven aparedades. Son bons exemplars de l'estil
románich catalá del segle XIII y poden' compararse ab les portes de les iglesies d' Agramunt,
Lleyda y Valencia. Les arcades, que s'han restaurat decorosament, remonten a l'epoca de la
traslació del palau del Bisbe al lloch que actualment ocupa, quan l'engrandiment de la Cate-
dral obliga al bisbe Arnau de Gurb a abandonar la seva antigua residencia (1271).

_ Quan els mateixos fets de juliol de 1909 se destruiren nombrases joyes del nostre passat
artístich, entre ells els hermosíssims retaules de Sant Antoni, pintats pels Vergós. De tots aquests
tresors malhauradament desapareguts, s'en ha cornencat a publicar un inventari en la revista
de Barcelona Estudis Unioersitaris Catalans, any 1909.

Noves pintures murals catalanes
EL BRULL y CAMPDEVANOL.- Mossen Jo-

seph Gudiol en la revista Estudis Universitaris
Catalans (IIl. 326) ha donat compte de la tro-
balla d'uns restes, bastants malmesos, dessota
una capa de- guix en l'ábsis de l'iglesia de El
Brull (consagrada en el segle XI). Per lo que
pot adivinarse, sembla que en laconca de l'ábsis
hi aniria l'Omnipotent in sede majestatis: al seu

Fig. 19.-Inscripció trobada en els treballs de restauració
de Sto Pere de les Puelles


