
CRÒNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

Cap (lt les nomhr«ses inscripcions trobades es complerta . No obstant, totes elles ofereixen viu
inters. Una d'elles es una inscripció en honor de Caligula, encara que no •s pot fixarne la data
d'una manera precisa . Alt s tart, potser a l'apoca ciels Antonins, aquesta placa fou regirada pera
gravaihi al revers un'altre inscripció que •s refereix probablement a l'administració municipal de
Ruscino. Altres inscrilcions interessants foren trobades al mateix lloch.

Mr. Thiers ha descobert també un ample tros de mosàich de distribució purament geomtrica,
y una barra de plom, que pesa uns 20 kilos, que representa una pota de cahall v podria provenir

d ' 11I1a estatua cquestre.
hora d'aquestes troballes les d'objectes diversos fetes sobre l'emplaçament de Castell-Rosselló,

son escasses . Hi ha entre elles : un coltell pera el sacrifici, de ferro, v un'ample y mince fulla d'al-
sina. en bronze, despresa segurament d'una corona imperial.

Avans de ser Ruscino una ciutat romana, havia tingut llargues etapes de prosperitat . Durant
molts segles una població ibèrica aglomerada va residir en el coll de Castell-Rosselló . La cro-
nologia de les monedes iberiques y gregues que s'han trobat agafa desde •1 segle VI t fins els pri-
mers emperadors romans . Al nombre primer de la revista Ruscino pera l'anv 1912, el Dr. J . Mas-

sot (Note sur ales mnonnaies troui'ées rt Castell-Rosselló) ensaijà una classificació de les 152 monedes

pertanvents a diversos propietaris, que ha pogut examinar . Aquesta classificació divideix aqueixes
monedes en gregues, celtiberes, celtes . romanes, visigòtiques, modernes y un grupu de indeter-
minades.

Mercès a la seva situació excepcional, entre •1 Pirineu y Narbona, no gaire lluny del mar, y
a la vora de la gran via que comunicava Catalunya al) la Galia, Ruscino devingué un centre
comercial molt actiu, fundat probablement per els fenicis, com el seu nom sembla indicar, y fre-

gfientat més tart pels grechs . El museu de Perpinyà posseeix fragments d'una cratera ab figures

roges, trobada a Castell-Rosselló . El mateix Mr. Th :crs ha recullit també abundants fragments

de vasos pintats, que poden remontarse tins al segle IV.

A la BIBI IoGIt .11: 1,v de la present crònica poden veures els articles publicats per Mr . Thiers

sobres aquesta qüestió a la revista Ruscino, en la qual s'ha publicat també un plano de les exca-

vacions efectuadles a Castell-Rosselló.

Excavacions a Sabadell

Durant la tardor del any 1912 . el membre de l'Institut D . Joseph Puig y Cadafalch fou pregat

de visitar un començament d'excavacions que -s feyen en un turó situat al nort de Sabadell . vora

1'hermita de la Mare de Deu de la Salut.
Inicià les excavacions el professor de l'Escola d'Arts y Oficis d'aquella ciutat D . Joan

sots el patronat de l'Academia de Belles Arts d'aquella ciutat.
L'excavació donà per resultat la troballa d'uns restes de construcció en una extensió de dèu
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Fig . 22

Vidre al) ratlles trobat a les excavacions de Sabadell

Fig . 23

I)ibuix aclaratori de la figura anterior
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o dotze metres d'ample aproxinlad .lunt . dividits
('n varis recintes, (lins (l'un dels (] gals sr troba-
r('n varis dolia de gran (1iànleire.

La c('rànlica que aparegué ah un conlens;t-
nlent (l'('stratiticaci(í lots tota romana v divisible
l']1 tres grupos : Ceràmica de })esses grosses (àm -
for e s, teules y dolia); ccriunica petita lleu torne-
jada, seifst: 1)a l'1I1s 111 (lecoraciO, V . tlllallll('llt, (' -
rànlic a d'Arezzo, al) relleus, alguns (l( fina labor.

Entre les troballes aparegueren cis (los frag-
mellfS dc VidreS qui' rcpro(luim (1,s . 22 2 j
V 24, y ('0111 a 110ta d 111teres ell varis dols frag-
munts d ' Arezzo. ics marques de fabricació que
no s'han estudiat encara, però aigunes de les
quals podem dir per de prompte (Irre eren ja co-
negudes.

Ab cis objectes trobats en aquestes exrr–
Vacions . la ciutat de Sabadell inicià un Museu
quo s ' instalarft en I 'edilici de la ( '.aixa d'Esta1-
Vis, haventse constituit tina Junta de Patronat
pera portar avant l'obra començada y intentar

noves excavacions en llochs ahont s'han trobat objectes que permeten suposar l'existencia de
noves estacions que podrien tenir interès arqueolOgich.

Fig . 24 .-Vidre grabat trobat a les excavacions (le Sabadell

Troballes romanes a Reus
En la finca anomenada Hort Lluny, al N . E. de la ciutat de Reus v a un kilónictre de distancia,

s ' han fet durant 1'anv I912 alguns descobriments interessants que indiquen l'existencia (l ' ulla co-
lonia agrícola romana en aquell indret.

D'abans d'aquesta data . V desde l'anv 1x79. anaren aparegilent a mida glll' 's 1('V('n treball-
de conreu de Ies terres, objectes varis que I
propietari de la finca . D. Ferràn Jliró d'Or-
tafià. anava recullint . De l ' inventari d 'a-
quests objectes ne destaquen com a més
importants una làpida, un sepulcre sense
exornació y qualques fragments d'esculp-
tura en pedra . junt ab nombrosos troços
ceràmichs. Darrerament, en la part Sur d'a-
questa finca foren trobades varies sepultu-
res de planta rectangular, cobertes al) te-
gules dintre les quals aparegueren esquelets
sencers . si he desproveits cle tota indu-

mentaria y acompanyament d ' objectes.
Entre la terra remoguda pera 1 desco-

briment d'aquestes sepultures, se trobà
gran abundor de ceràmica grossa, coin
ànlphores, teules y fragments de tinells . V

ab aquestes, dues àmphores més que con-
tenien els restes dr dos cossos petits . Al-
tres troballes foren un morter (le pedra, un
fragment de fust de columna ab estries y
un clau de marbre de forma rectangular, al)
un cèrcol en relleu, corn un reste de corona.

Al peu d'aquestes sepultures hont foren
trobats els fragments citats, aparegué un
forn de ceràmica, ab una boca d ' uns tres
metres de diàmetre, que obria espay a una

Fig . 2 ;
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Un dels n1os:i21s apareguts en la finca de 1) . Joan
Bori, de Vilet (Segarra), ab motiu de l'aiguat del 1874.

segons un dibuix fet aquell any
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