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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 ;

	

(F4 . I_l)dó . T irrega)

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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concavitat plena (1c pedres c.dcigades leer

l'acci<í del focli . D'aquesta concavitat partia
lusa canal que sortia al exterior fins a (los

metres y Initj (le llargada, en direcció als
restes d'una construcció mlmediata, anexa

an aquest forn . I:n la part superior (le la

cavitat rulerida, apareixen tres regueres

radials, que servirien pera donar sortida
als gasos produits per la combustió . Al en-
torn d'aquesta construcció industrial se

trobaren traços d'argila cuita.

A la part est d: la mateixa finca fou tro-
bat un segon forn en forma ele sot, de cinch

nmetrus de llargada, un d'ample y un ele pro-

fonditat . ah quatre regueres ele respiració a

cada costat . La coberta es feta per una

volta (l'argila tallada transversalment, a in-

tervals regulars, pera donar sortida al fum.

La ceràmica trobada al costat (les un y

altre forn es de gran tamany y sense exor-

nad() de cap mena. Sols en una de les tè-

gules d'enterrament se trobà una lletra de

marca y per les formes ele tinells, àmfores
y gerres, podem suposar aquests forns ocu-
pats simplement en la producció d'atuells

Fig . 26 .—1)ibuix d'uns mosàichs descoberts per la rivada del
any 1574, en la finca de 1) . Joan Pori, de Vilet (Segarra) . L1

fragment central del mosàich es al Museu Provincial de Lleyda

pera les necessitats agrícoles.

Descobriments arqueològichs entre les comarques de la Segarra y l'Urgell

Fig. 27

	

(Fot . Lladó . Tòirrega)

Mosàieh descobert . durant l'octubre de ioi2, en la finca de
1) . Joan Pori, de Vilet (Segarra)

86. — Institut d'Estudis Catalans

Durant la tardor (le 1912, fent els tre-
halls de replantació (l'una vinya del terme
(le Vilet, tocant a Sant Marti de Maldà, y
enclavada en terres divisories de la Se-
garra y l'Urgell, la relia va topar ab nom-

brosos fragments de mosàich que cridaren
l'atenció ciel propietari del terreny' D . Joan
Bori y de les persones interessades en les
coses d'arqueologia de per aquells vol-
tants.

Al) motiu d 'aquesta troballa, revingné

a la memoria que en aquell mateix indret
y clins la mateixa finca del Sr . Bori, ales-

hores en conreu, un aiguat, l'any 1874, va

posar en descobert clos mosàichs romans
al) figures, el fragment més important
d'un ciels quals fou trasladat aleshores a
Lleyda, després d'una visita que ab motiu

d'aital aparició feu en aquell indret la
Junta de Monuments de la referida ciu-

tat (figs . 25 y 26).
Enviada a cercar a Lleyda l'acta de la

visita recordada, se posà en clar que dels
dos mosàichs apareguts ah motiu (le la
rivada sols n'havia sigut arrencat un frag-
ment, mosàich del qual en aquella ocasió

se Ti feu un dibuix complert y colorit, així
cons de l'altre, que va quedar enterament
cobert de nou .
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