
CRÒNICA DE LA SECCIÒ ARQUEOLÒGICA 7 3 7

ART PALEO-CRISTIÀ

Basílica Constantiniana de Lugdunum Convenarum

El període que ens ocupa ha estat fruitós en L'estudi de monuments pàleo-cristians ; les desco-
hertes fetes permeten seguir en les terres de llengua catalana o en les fronterises la història de
l'art cristià, des dels temps constantinians, relligant-los amb el període preromànic per les dues
branques amb què es bifurca l'arquitectura a Catalunya : la bizantina, d'influència de l'església
africana, i la wissigòtica, corresponent a les dues províncies del domini civil i eclesiàstic, que es
repartiren lo que foren terres de llengua catalana al començar 1'Etat mitja.

M. Marcel I)ieulafoy tingué la fortuna d'excavar a Sant Bertran de Cominges la basílica de
la ciutat romana antecessora Lugdunum Convenarum, doblement interessant per estar en la fron-
tera de les terres nostrades i per haver estat fundada per muntanyans ibèrics que havien pres el
partit de Sartori i foren expulsats de la Província hispànica per Pompeu.

M. Diculafoy ha publicat una interessant comunicació sobre les excavacions per ell dirigides,
i això ens permet anotar aquí solament els principals resultats, deixant els detalls d ' ordre secun-
dari (1).

Ia basílica descoberta és de grans dimensions, formant tres naus amb un absis pentagonal.

Els sarcòfegs són nombrosos en son interior llisos, a excepció d'un ornat del Chrisma amb l'x i
la w amb una llegenda :

I)A CHRISTE FAMt'L .I? TVT

EMILIAN .I; REOVIIM ET VITAM .ETERNAM

La classificació cronològica de la basílica es funda en la de les monedes trobadas, que són com-
preses entre el temps de Constantí el Gran (306-337) i Gracià, que morí en 383, i després en una
interessantíssima inscripció conservada en els murs de l'església pròxima de Valcabrera, que dóna
testimoni de l'existència d'un cementiri cristià en la meitat del segle IV.

La inscripció diu:

VALERIA Sl:VERA EGIT TRI(rENTA RECESSIT HI NONAS JVLIAS RVFINO ET

I:VSEBIO CONSVLIBVS . PACIVS I'A"l'ROCLVS l'RTSBITF.R SIBI IN PACE CHRISTI

El consulat de Rufí i d'Eusebi correspon a l'any 347.

Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a Manacor

Es sabuda la conquesta de les Balears per Belissari (any 534) i de les costes de la Hispània
cartaginesa i de la Betica per l'exèrcit bizantí de l'Africa, i corn formaven, amb l'extrem occi-
dent del nord d'aquest continent, la provincia que l'Anònim I)e Ravenna anomena la Jlaurità-

Iiia gaditana . A la unitat de govern hi correspongué una unitat d'istil en la manera de construir.
Per això hi són freqüents les descobertes de basiliques de tipus antic bizantí, anàlogues a

les del Nord d'Africa, arcaiques en relació a les grans obres coetànees de la met ròpoli ; perd dis-
tintes dels tipus visigots de l'interior d'Espanya.

(I) Basilique constantinienne de Lugdunum Con¢ , cnarum. par .i . AIARCEI, hfEi:I,AF01 . (Gunites rendus de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, 1914, p . 59 .)
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Recordem la planta de la trobada a Santa Maria amb son mo-
saic snmtnós (1), i la trobada junt al port de Manacor, descrita per
1) . Joan Rubió i Bellver ( 2 ).

A una familia anàloga poclia pertànyer el capitell cúbic, guar-
dat al Museu diocessà de Palma, de procedència no averiguada, se in

-blaní al conservat a la ercè de Barcelona, procedent cle la vella
església de Sant Miquel, tipus que recorda els que a Ravenna s'es-
culpiren cap el segle VI (3).

:Al mateix tipus pertany la descoberta prop de Manacor per Mos-
sèn Joan Aguiló, qui l'ha descrita i estudiada . 1)e son estudi ofert
a l'INSTITUT extractem les següents notícies.

El terme de Manacor ha sigut habitat de molt antic ; prop del
seu port s'hi han trobat restes de dues poblacions, una petita i po-
bra formada per gent de mar, pescadors i mariners, immediata al
port ; l'altra, l'antiga Ciniunt de Plini, un xic Ines allunyada, molt
més important i extensa . Les clucs tenien, entre altres monuments
cristians, una basílica . La de la primera població, situada dins el
lloc nomenat SieCarrot ja, ha sigut estudiada per I ). Joan Rubió i
Bellver (4) ; la segona, fa algun temps descoberta per Mossèn :\gtiih'),
serà objecte del present trcball.

Sis kilòmetres i mig llum• de Manacor, a l'esquerra de la carre-
tera que, passant per aquesta ciutat, va de Palma a Capdepera, es
troba el paratge de Sou Perdó, on, des de temps immemorial,
s'hi trobaven objectes que la gent del país creia deixa dels moros.
('ap a l'any 1840 s'enderrocaren uns talaiots i navetes d'aquest pa-
I atge i s'arrancaren i destruiren trespols i fonaments i sepulcres.
Quatre anus més tard continuà aquesta destrucció en establir-se el
Hoc novament fins que, parant esment l'afortunat descuhridrr en
la importància de les coses descobertes, començà les excavacions
que han donat per resultat la troballa de la basílica i (lel cementiri
que l'envolta.

El plan — La basílica estava perfectament orientada de po-
615), amb el santuari a l'Est i l'atri a l'Oest, i sos fonaments, perfectament

Fig . 616 . — Plan (le la piscina

	

Fig . 617.

	

Piscina a centre de l'atri

(I) Vegi ' s L'Arquitectura rom,' vc i a C(t clunya, vol. I, p . 2)0.

(2) Troba'la (l'una basílica cristiana primstiva a les- inantdiacions del port de .Manacor (ANUARI
I('Dts CATALANS . ans 1ICM[X-MCN1X, pp. 361 i seg .)

(3) L'Arquitectura romanica a Catalunya vol . T, pp . 35o i seg.

( .i) Rusió I BELLVER: Estudi citat .

Escala i • 50

nent a llevant (fig.
conservats, ens donen una re-
cordança verdadera de la seva
distribució interior genuïnament
basilical . Es troben piimera-

ment, partint de ponent, mies

construccions (A del plànol) de
finalitat indeterminada . Al cos-
tat de l'angle meridional "apa-
reixen els portals E qnc donen
entrada a l'atri. Aquest està
format per un quadrat central,
descobert, voltat de corredors, la
coberta dels quals era sostin-
guda per columnes apoiades en
els basaments 11-16 ; columnes i
basaments han sigut destruïts
pel propietari . Restes de teules
han estat trobats en els corre-

DF. I. TNSTIruT n F?s-
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F'g. 618. -- Seccions de la piscina
Escala r :5o

Fig . 619 . — Columnes de la basílica en son lloc

Fig . 6> — Claus de les

dors li, mantres que no es senyalen en el pati I) . A l'extrem de les galeries N. i S. s'obren dos
portals (1 :) que comuniquen amb l ' exterior, i
immediats a aquests hi han els d'ingrés a la

'hasilica (7)) . L'atri va ésser utilitzat cum baptis-
teri ; al mig de l'espai central descobert s'lli
troba construïda, damunt del primitiu pavi-
ment, la piscina, en forma de creu, molt sem-
blant a la de la basílica de Sa Carrotja ; s'hi
pujava per clos esglaons per la part E . ; és feta
de pcdras ajuntades amb terra i calç i té a la
part S . un engolidor per a donar sortida a
l'aigua . Les figures 616-618 dunen clara iciaa
de la seva disposició . Era recoberta d'una capa
vermellenca de picadís de teules, cluc encara Z;.

avui serveix per a obtenir un morter hidràulic,
i calç. Una escala encara no del tot excavada
(B dcl plànol) surt de la galeria E . de l'atri;
és possible que baixi a una cisterna ; estava

tapada, a nivell del
paviment per un batiport cic fusta del qual queden encara fragments
carbonitzats adherits a1 marc.

Com s'ha dit l'atri comunicava amb la basílica per les dues portes (b)
posades als extrems N. i S. du la galeria E. La basílica era de tres naus
separades pels pilars i columnes que sostenien la coberta, posats els pi-
lars als extrems (núms . Z, 4, 5 i 8
del plànol) i les columnes dues a cada
banda, entre els pilans (núms . 2, 3, 6
i 7 del plànol) . Les columnes i pilans
sostenien arcades (figs . 619-621) . A
l'extrem O. de la nau central hi ha
un paviment més alt que el sol de la
basílica i que posteriorment va ésser
clos pels murs i 9, 5-l0, amb ducs
entradcs (b' i b"), ami) clos esglaons

cada una . L'estat en què es troba
aquesta part de la nau fa difícil de-
terminar amb tota seguretat la fina-
litat d'aquesta construcció . .- l'extrem
oposat de la nau lli lla el chor K, se-
parat de les naus laterals per una
balustrada de la qual queden encara rastres. El paviment del chor va

ésser posteriorment aixecat sobre el dc la basílica per la superposició
l'un altre més pobre . Dos esglaons de pedra que han estat arrencats co-
ulunicaven el chor amb el santuari qua tenia un bancal de pedra al vol-

tant i la cathedra al centre O: queden encara restes dels esglaons que li

feien d'escambell i del p inxo que trenca la paret del fons i feu necessària

la construcció del mur ~j . Primitivament el santuari era quadrangular:
Fil;. 620

	

però més tard, diu l'excavador, eixamplant els murs M . i O i omplint els
Restes d'una columna

dc l'interior de la basíli( a

	

espais o ß, se h va donar una forma semicircular interiorment . Cal notar

,
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que tal disposició és comú en les basíliques coetànies, trolxtnt-se en
la basílica d'Egara . El paviment antic que cs troba en el Chor s'es-
tén també pel santuari . Davant dels esglaons esmentats i damunt
d'una gran llosa de pedra del país de 1'8o ' ii'2o metres de pla i
0`20 metres de gruix, orientada coin la basílica de ponent a llevant,
s'aixecava l'ara, sostinguda per pilars o columnes que han &sapa-
regut . Té una cavitat de 21 X 19 centímetres per a guardar les
relíquies (fig . 622).

Les naus laterals s'estenen fins a l'extrem del chor ; allí, per
clucs portes (R) comuniquen amb les sacristies (M, O) posades als
costats de l'absis . Els contraforts f, h i e, que es veuen a la nau

del \., han sigut alçats posteriorment . Sota d'ells s'estén el primitiu paviment senvalat ja en el
chor i a l'absis .

Fig. 623 . — Fragment s. .de mosaic de la nau de la cp :stola . Espai e

Mosaics . — Els mosaics han estat:una de les niés importants troballes que s'han fet a Surt
Peretó . Molts n'hi havien d'haver, no sols dins cl recinte de la basílica, sinó ençà i enllà escam-
pats pel cementiri i pels voltants : ja paviments d'habitacions anexes, ja envolvents de sepultu-
res; ho comprova el testimoni de la gent del camp i l 'abundància de tesel-les que es troben barre-

7-to

de la-22 . -- Ara basilica

Fig .

	

1 .

	

Mosaics de la nau de la epístola . Espai 1



CRÒNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA

jades amb la terra de conreu i fins amb els materials de sepulcres romans de baixa època descoberts
en aquells indrets . La diversitat de pedres que es troben a Manacor permeté als mosaïstes uti-
litzar-les en les seves obres i donar-les-hi una gran varietat de colors i de tons . Algunes tesel'les

t ig . 625 . — Mosaic del primer tram occidental de la nau de l ' evangeli

de pasta de vidre blaves i verdes trobades (lins la basílica fan creure que existirien allí varietat
especial de mosaics de colors vius i brillants fets amb aquests elements . Tesel'les semblants foren
trobades també a Porto-Cristo, on, a més, n'aparegueren de vidre daurat ; aquestes últimes fal-
ten a Son Peretó.

El sol de la basílica estava enterament
cobert de mosaics; les faixes dels tres inter-
columnis (1-3, 5-7) separaven a cada banda
els de les naus laterals dels de la major . Un
quadrat de mosaic blanc enclou el basament
de cada una de les quatre columnes, i una
faixa blanca de O '35 metres també divideix

la nau del V. Tenen aquests mosaics una

gran diversitat de dibuix, n'han sortit tant
sols dos d'iguals, els dels intercolumnis i i 6;
i a la nau de l'evangeli els que corresponen
als espais K i l'immediat a la porta b . Molts
d'ells han aparegut tan fets malbé, que és
impossible refer-ne tot el dibuix. El del pri-

mer intercolumni I de la nau de l'evangeli
forma un dibuix d'escates ; el segon 2 un es-

cacat en blanc, vermell, groc i negre ; el ter-

cer 3 té una decoració semblant, però dia-
gonal i amb els quadros més grans . Els de

la nau S., la de l'epístola, tenen el primer g
una sèrie (le formes curvades semblants a

destrals contraposades i unides la una amb
l'altra pels extrems; el segon 6 és igual al I

	

Fig . 626 .—Mosaic del segon trau' de la nau de l'evangeli
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1 l ' últim intercolumnl està corn-
post de quadrants de fons negre
voltats de curves blanques i po-
sats diagonalment, deixant nn
clau blanc entre un i altre . Els
mosaics de la nau de l'epístola
estan dividits en tres comparti-
ments: el primer e (fig. 623),
d'AIS 2'50 metres d'amplada
per i de llarg, immediat a la
horta b, té un dibuix d 'estrelles
(de quatre puntes negres amb el
quadrat amb un dati negre cen-
tral) . Les estrelles s 'uneixen per
les puntes les unes amb les altres.
En eis espais blancs que deixen
hi ha temes folia ts cruciformes.
El segon compartiment (I, figu-
ra 624) té z r metres de llarg i
és el més sumptuós, cl més llarg
dels tres d 'aquesta nau, s 'estén

tins a la ratlla del chor i està voltat d'una cenefa de fulles estilitzades, unides per una línia (in-
dulada i en direccions oposades i amb una flor mig badada en els espais blancs que queden entre
les fulles i la línia que les lliga . El camp el formen uns medallons encloent figuracions gencralm(nt
d 'animals (ocells, el peix, el cor, etc .) separats per un brancatge dc O '65 metres de diàmetre . 1)el
mosaic de l ' últlni compartiment d ' aquesta nau (9) no en queda més que un petit fragment glil'
no permet fixar més que el dibuix de la cenefa quc'l voltava.

Fig. 627 . — Mosaic del tercer tram H del costat de l ' evangeli

Fig . 62

	

— Mosaic de l 'espai J del costat de l 'evangeli
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El costat de l'evangeli està dividit en cinc compar-
timents: el primer, immediat a la porta b, està format
d'una combinació de quadrats i octògens amh temes flo-
rals diversos (fig . 625) ; el segon i el quart iguals tenien
una repartició de quadrats amh temes florals crucifor-
mes (fig . 626) ; el tercer H es veu clarament en la figu-
ra 627 ; el quint és una combinació de cercles (fig . 628).

La nau central tenia una combinació geomètrica
mixtilínia, separats els diversos polígons per faixes or-
nades amb trenes i omplint els espais poligonals aucells
i temes geomètrics diversos ; a l'extrem immediat al
santuari s'hi desenrotllava un paisatge ' del que queda
sols una representació
de palmeres. Desgracia-
dament el mosaic ha es-
tat trossejat sense que se
n'hagi fet un dibuix de
conjunt (figs . 629 i 63o).

Els sepulcres .—Han
estat descoberts, a l'atri
i a l'interior del tem-
ple, nombrosos sepul-
cres, posats desordena-
dament, a voltes els
uns damunt dels altres,

i orientats sempre de llevant a ponent . Donarem aquí notícia
dels més interessants.

A l'angle SO . de l'atri, en el punt r, aparegué una sepultura
coberta amb una llosa feta de calç, trossos de terrissa i petites

pedres, cic 2'50 X I ' 20 metres de pla i o`o4 de gruix . Dels orna-
ments que la decoraven en queden no niés deixes imprecises : un
sol n'ha romàs, segurament el més interessant, una creu feta dcl
material mateix de la llosa, de braços iguals i amh un petit clot

	

Fig. 6 3 0 .-Mosaic de la flau centra'

circular al centre tapat per un disc i dintre d'ell una terra poca,
negrosa i fina. La creu és posada a la banda del cap o sigui
a l'O., sota d'questa coberta hi ha una capa de o'30 metres de terra i davall d'ella cinc lloses de

pedra ajuntades amb calç i trencadissa de ceràmica, cloent perfectament el sepulcre . Per a obrir

la fossa els enterradors trencaren el paviment de formigó vermell dol corredor, enfondint fins a

o`4o metres . El cadàver estava quasi per complet cobert de terra posada a posta en el moment
de la inhumació . A l'esquelet, corresponent a un

ha me, li faltaven el crani i alguns ossos ciel peu.

Fig . 629 . — Mosaic de la nau central

amh representació de paisatge

Fig. 631 . — Sepulcre dcl recó SO . cíe l'atri Fig . 632 . — Creu del sepulcre de la fig . 63r

1
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lin altre sepulcre del niés alt interès fou trobat
a l'interior del temple, a l'extrem O. de la nau la-
teral de l'evangeli, al punt d . Estava cobert per
un mosaic de 2'67X I'28 metres, decorat en gris,
negre, groc i vermell sobre fons blanc . Aquest
mosaic fornia tres compartiments quadrats, closos
dins una cenefa de o`io centímetres; en cl central
hi ha la llegenda

I3A I .I:IZI:1

FII)1 :LIS IN

I'A(-E VIXIT

ANN IS 1 n "I (?) 'l'IZ[in]S[it]

I)E HA(' VITA

S[ub ) I)[ie ] I I KA i .[endas] O('TO[hrias]

El compartiment superior té una creu dins
tres cercles i, a banda i banda, un colons a baix
i un triangle a dalt . En el quadrat inferior hi ha
el calze amb anses de la forma tradicional ordi-
nària en aquests monuments i (los ornaments en
forma de cor als costats, comparat anió mosaic
estudiat per l'Acadèmia d'inscripcions recent-
ment (1) . No és nora la trob:illa d'aquests sepulcres
de mosaics en les terres qui: Bizanci dominava a
l'Africa ni en 1es illes i costes de la península his-
pànica. Així les tumbes de mosaic com les de les
esglésies africanes han estat citades a Dénia, en
la costa de València (2) i a I'csglésia de Manacor
descrita per I). Joan Rubió, ja citada.

L'excavador descriu els detalls (l'aquest sepul-
cre en la forma següent . t'n gruix de o'08 metres
d'arena fina de mar i calç formava cl jas del mo-
saic. Llavors venia un gruix d'argila groga de
0`20 metres neta de tota senval d'altres matèries

procedents de restauració, mostrant que el sepul-
cre niai era estat violat . llavall la capa d'argila
groga venia una altra capa de grava grossa treta

del clot proper de dins So'n Foradat, barrejada amb calç, que tenia de gruix o`2o metres . I Ha-
vors sis lloses Ilargueres de o`8o xo`3o metres de pla i 0`io de gruix que cobrien, bastant ben
ajustades, la fossa oberta dins la gleda forta, orientada d'O . a E., d'una fondària de o`7o i
de 2'22 de llargària, tenint d'amplària a la part O. o`50 metres i a la part d'E . 0`6o metres,
eixamplant-se més al solar.

Sa cabuda és inusitada en aquells paratges, a totes les trobades generalment el cadàver hi
ve ben ajustat de cap a peus i molt més estretes als peus, mentres que aquesta és molt més
estreta al cap . La calavera era quasi sencera, però molt brèvola i espenyadissa.

Als peus de Baleria, a l'esquerra, hi havia també un altre sepulcre d'infant d'uns o'6o x 0`20

metres, també orientat i parallel amb l'altre, de poca fondària . Creiem que seria infantó del ca-

dàver major i que degueren morir plegats, perquè estaven coberts del mateix mosaic . Sols frag-
ments de fèmur i tíbia s ' hi ha trobat, molt primons, ço que demostra la poca edat (l'aquell infant.

Cap senya ni símbol ni objecte s'ha trobat dins el sepulcre gros ni dins el petit . L'escapçada
que mostra el sepulcre als peus és el sepulcret de l'infant, ja esboldragat per ésser de material
fluix.

(r) Académie ries inecriplrons et Relies Lettres . Comptes Rendus, 1920, pp. 387-391.
(2) 1 ' I'mm I CADAFAI .Crr, FALGr1EKA i GODAY : L'Arquitectura romanica a Catalunya, vol . I . ¡) . 206.

744

Fig. 633 . — Mosaic del srpulcre de l3aieria
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Dintre la basílica s'hi troba un fragment d'inscripció sepulcral (fig . 636) en què llegim

[H]IC REO[u]I

ESCIT MARC . ..

En diversos llocs, un cop abandonada la basílica, sobre el mosaic o trencant-lo barroerament,
s'hi feren altres nombrosos enterraments de les formes usuals cristianes . Sepultures anàlogues po-
blaven els voltants (1(1 temple cristià en una gran
extensió, tal com a Empúries.

Entre aqueixos sepulcres és notable un senya-
lat per toia inscripció (fig. 634) sobre una llosa
de pedra sorrenca de O'45 X 0 '32 Y. O ' IO metres,
pedra sense retocar, de petites dimensions, sem-
blant a les trobades al N . d'Africa, que s'erigia
sobre els sepulcres (1):

HIC RE

OVIE [sc]IT ß :1S

PßIS S[anct]E ECLE

SIE ROMANE

DEPOSITUS F[ui]T

IN PACE IDI APRILIS

INDPI . ..

La fossa era tallada (lins el fort (fig . 637), s just
com les que es destapen a Pompeia i tants llocs
de cultura romana i de la mateixa mida del cadá.-

ver, que era un home (le bones talles . Estava en-
tre mig d'altres dues, diferenciant-se de la genera-
litat en l'orientació, totes tres paralleles i girades
a tramontana i cap a migjorn . Estava tapada amb

lloses de pedra viva verge, però exactament ajus-
tades, deixant així el cadàver ben guardat i

eixut . Aquest enllosat estava cobert d'un gruix

d'opus testaceunt (formigó de tests) de o'2o metres;
damunt aquest, un altre gruix de mescla quasi tot
calç i, per damunt d'aqueix, dos gruixos, un d'argila blanca tan ben apisonada que no la tra-

vessaven les arrels de figuera . Damunt aqueixos gruixos n'acusa la làpida un altre de material
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Fig . 634 . — Làpida de Bas (o'45 X 0'32) ( 1 /5)

'e0

Fig . 635
Làpida de o'i1 X0'3 ( 1 /a)

Fig . 636 . — Fragment trobat
dintre la basílica (o'z7 X 0'15) (1/a)

Fig. 637 . — Enterrament
aon fou trobada la làpida de Bas

(r) Consultar Boletín de la Academia de la Historia, t . MAIL p . 540.
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vermell . Damunt totes tres fosses hi havia un gran mosaic de més de 6 metres quadrats, que fou
destruït . L ' únic fragment que es salvà eix negre i blanc està al 1\Iuseil Diocessa de Viell.
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Fig. 638 . — Marques de diverses peces de ceràmica vermella

El cadàver estava tot sencer i ben encaixat dins la fossa La resistència de la terra que el
migcobria no comportà treure'l sencer . Els objectes trobats dins la fossa no són res més que
una ampulla de vidre molt prim. Era sencera i de desgràcia caigué al qui la treia i es trencà.
E1 vidre és lleugerament verdós.

D'aquest tenor n'hi ha de sepulcres un sensnombre de descoberts i a descobrir.

Altra inscripció trobada és en pedra de Santanví de o'14 x

	

o`03 metres obrada en forma
de llosa, ignorant-se el lloc concret de cementiri d'on procedeix . El text llegible és cl segiient:

_1 ANN . ..
. . . SOSSIVS . ..

~'SEILI . ..
. . . IRICAR . ..

Es senyala també un fragment de marbre en aquesta
forma :

M

IJIV

Fig. 639

	

Fig . 63o

Crisma negre damunt

	

Creu d'una moneda
Ll . ne en una pàtera

	

d'or d'IIracli i de
ele terra vermella

	

iVictòria

Fig. 641 .

	

Marca d'una peça
de ceràmica vermella (1!2 de la dimensió)

i un marbre 0'12 x 0'04 metres amb la llegenda

SOI . RAF.

El camp on s'ha trobat la basílica havia quedat,
després dels treballs dels establidors, tot barrejat i
remogut, sobre el primitiu paviment havien solament

deixat una capa de 20 a 30 centímetres de cendres i
carbons, relíquies de l'incendi de la coberta de fusta.
Amb la runa sortiren ossos humans calcinats i esbos-
sinats, fragments de ceràmica i de vidre de diferents
colors, molts dels primers marcats amb símbols cris-

tians (figs . 638, 639, 641), principalment amb la creu,

tègules en gran quantitat, cines de ferro i trossos in-
formes de metall, fragments de planxa d'aram, una
petita planxa d'argent romboïdal, monedes romanes
dels segles I-III, dos anells, un d'aram amb dues
grues gravades, altre d'or amb una agata amb un

guerrer figurat, etc . En el mateix camp s'havia tro-
bat una testa de marbre blanc, d'home barbut i amb
deixes de daurat en els cabells, avui perduda .
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