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aparescut poble (le Fegonussa, feren per
.~ llí qualques observacions, que donaren
pur resultat la troballa (le gran nombre de
troros de ceràmica, entre •ls quals aparei-
Nien marcadament quatre grupos : un de
ceràmica aretina, un altre (le ceràmica
ibèrica, un altre de ceràmica al) barnís
negre molt perfecte, y, finalment, una ce-
ràmica mal-cuita al) exornacions digitals
que •s correspondria ab qualques pedres
de sílex treballades que trobaren con-
juntament.

El terrer d'aquest turó ve escalonat
per medi de feixes, y entre les pedres que
composen els marges d 'elles se troben
restes (l ' objectes, com moles, y altres no
Inenq•s Interessants.

Al flanch oest de dit turó hi ha una gran roca ab cinch sepultures excavades en ella (fig . 30).

y sortint per una de les feixes, se veuen alguns pilans de pedra ben treballats, de dos pams de gruix
en pedra, que per la direcció semblen correspondre a un paviment que apareix al peu d'un'altra
feixa inferior, a cosa d'uns dotze pams.

El paviment es de formigó, y pot veures la seva situació per medi de l'adjunta fotografia (fig . 31).
Altre dels indrets interessants de per aquells volts, es el turó de Maldanell, que anomena un poble

desaparescut, y del qual parlen qualques documents del s . XV existents en l 'arxiu parroquial de Maldà.

Al peu (le elit turó que coronen els restes d'un castell mitg-eval, se troben les dues pedres verti-
cals d'un dolmen, haventhi un xich més avall restes probables de la pedra de coberta.

Al peu del dolmen foren trobades qualques engrunes de ceràmica mal cuita, y a cosa de dèu
metres en direcció al nort, ,' a un niés baix nivell hi ha situada una gran roca ab sepultures exca-

vades, igual a la descrita al parlar de Fegonussa .
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(Fot . L12dó. Tarrega)

Paviment roma en una de les feixes del turó de Fogonussa (Urgell)

Troballa de motllos de ceràmica sigillata roja (Solsona)
En una comunicació feta per Mossèn J aan Serra y Vilaró en la «Pàgina

al% Catalunya del zR (l'Abril de I 0 I2 . se dona compte del descobriment d'un

Artística>> de La Fent

forn de terra sigillata
en aquella comar-
ca, com a fruit
d'unes petites ex-
cavacions comen-
çades en vistes a
les moltes troba-
lles de fragments
saguntins que ve-
Illen fentse.

El hoch de la
troballa (lel forn
de referencia es
en l'anomenat Pla
de l'Abella, pro-
pietat de La Sala
de Linva, muni-
cipi de Nevés,
apareguent aques-
tos entre diver-
sitat ele frag-

ments, els quals.
si no han permès
reconstruir per

1 . ig . 32 . — Fragments de nlotllos de eeriuiica sigillata trobats a Solsona
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complert cal) objecte, han sigut suficients pera donar Mea tle ics fornies niés usuals . que son
les de les «scuruhe>> de que parla _Martial, havcntn ' hi tle molt variades dimensions . També

1 i~ . 33 . — Fragments cer$unichs de les excavacions de Solsona

pera la fabricació dels objectes fragmen-
tats (fig. 33) y un petit bonze que re-
produim (fig . 34) .

Els dibuixos son. per lo comú . molt

senzills v d'un marcadíssim caràcter
barbre.

Ab la troballa d'aquests forns en ter-
res de l'antiga Lacetania, s ' aferma l'idea
que d'un quant temps en aqueixa banda
sc tenia, de que no tots els objectes
d'aquesta ceràmica romana, verm(lla, al)
relleus, ens venia dels gerrers de Arezzo
y de la Galia . com de molt temps s 'havia
cregut.

Les obres d'excavació, molt modestes,
son portades a cap esfurçadanlent pel
mestre tle cases D. Joseph Saqués . qui eix
el cas present rebé l 'ajuda material tle
1). Juan Vicens, y del propietari de les

Fig . 34 . — Bronze trobat a les excavacions de Solsona

	

terres, D. Joseph Sala. — J . F. Y T.

La nova estatua de Tarragona

Els alumnes dels últims cursos de l'Institut cíe segona ensenyança de Tarragona, sots la di-
recció del professor D . Martí Navarro, varen trobar, el día 29 de Mars de 11)12, en els solars veins
de la plaça del Progrés d'aquella ciutat, una hermosa esculptura femenina de marbre Blanch, a
la qual manquen la testa y la nià esquerra.

Vegis en aquest mateix ANIT :v:I 1'addL ndum al treball de Mr . Albertini, Les sent f)tures (rlrti-
gues du Conventos Tarraconensis.

IFobaren troços de motllo. (fig . 32), altres utensilis
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