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es barreja el material indígena del tipus de La Tène . A la ciutat rectangular superior en les capo
que rodejen la muralla °s comú trobar la ceràmica campaniana del segle in barrejada amb h.
ceràmica ibèrica coetània . Una capa on abunda la ceràmica roja sigil'lata ho cobreix tot.

Més tard la vila és abandonada i són els cementiris cristians els que formen l'estratus més su-
perficial al voltant d'un primitiu edícol d'_d'cat al culte de Crist.

Monuments funeraris romans

EL SEPULCRE DE LUCIUS EMILIUS LUPUS, DE FABARA

\'ora els afluents de l'Ebre, cap a Fabara i cap a Casp, es troben restes de sumptuosos sepulcre
romans isolats, apartats dels camins coneguts, i són supervivències, degudes al respecte als morts,
de grans villes romanes mes o menys sumptuoses . Era comú que els grans propietaris es fessin
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Fig. 151 . — Sepulcre de Fabara . Secció

(Dibuix de la .tÏemoria del P . La Huerta)

enterrar en llurs finques, ja a la vora d'un camí, ja prop les habitacions . Tal costum explica l'exis-

tència d 'aquests monuments en llocs apartats dc tota urbs, que ens mostre llur carcassa ruïnosa
entre els conreus moderns o amagats entre les pinedes i oliverars .
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Fig . 152. -- Sepulcre de Fabara. Façada
(Dibuix de la Jlemòria del P. La Huerta)

1, 1 . — Sepulcre de Fabara

Fig . 153.

	

Sepulcre de Fabara . Plan
(Dibuix del P. La Huerta)

(Fol . Colomiues)
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Noves recerques i explora-
cions han augmentat el nombre
dels monuments coneguts . El
més sumptuós monument sepul-
cral potser de tota la Hispania
romana és el dedicat a Lucius

Emilius Lupus, situat vora el riu
Matarranya, afluent de l'Ebre,
enfront la Villa de Fabara.

Fou descrit fa anys, aquest
monument sepulcral, per qui això
escriu, en col . laboració amb don
Cassimir Brugués i Escuder (i).
Lina de les primeres notícies es-
crites que trobàrem fou un in-
forme de D. Vicents de Lafuente
a l'Acadèmia de la Història de
Madrid (2) sobre un manuscrit
del P. F. Josep de La Huerta,
descrivint el sumptuós monu-
ment . Aquest manuscrit (3) que
avui es troba a l'Arxiu de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, fa una
descripció minuciosa de l'edifici
que ha pervingut fins a nosaltres
com el vegé l'erudit de comen-
çaments del segle xlx.

Amb motiu de l'adquisició
del manuscrit del P. Josep de
La Huerta, ha estat el monu-
ment de Fabara visitat per D .

Fig . 155 . — Sepulcre de Fabara . Detall de l'entaulament i del capitell
(Fol. ;Coloraines)

Josep Coloraines, del Servei d'Excavacions, qui ha fet les
noves fotografies que re-
produïm al costat dels di-
buixos que acompanyen la
referida memòria (figures

154 I '55) .
Es un sepulcre en for-

ma de temple, obeint a la
idea del culte dels Manes,

Escala J ¡100

Fig. 156

Plan del sepulcre de MiralpFig . 157 . — Situació general del sepulcre de Miralp (Fol. Coloraines)

(r) J . Puig i Cadafaich i Cassimir Brugués i Escuder : Estudis de arqueologia arquitectònica sobre el sepulcre romà de
Fabara . Barcelona, 1892.

(2)

	

Boletín de la Real Academia de la Historia . Vol . I, segona edició . Madrid, 1909, p . 440 i seg.
(3)

	

Noticia a cerca de un edificio romano que se conserva a las inmediaciones de la villa de Fabara, partido de Al-
cariiz, es: Aragón, extractada de la Memoria que en 1807 dirigió al P. F. José de La Huerta, de la Academia de la His-

toria, su discípulo D . E. G .
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Fig . 158 . — Sepulcre de Miralp
Fig. 159 . — Sepulcre de Miralp.

Detall del capitell

Fig . 16o . — Sepulcre de Miralp
(Fot . Colorraiues)
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Fig . 161 . — Sepulcre d'Alcover (Fot . Coloraines)

Fig. '62. — Sepulcre d'Alcover (Fot . Colomines)
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que els grecs introduïren a Roula en el
segle i . El sen plan (I) és cl que V'itrubi
anomena 111 alllis, ()mat amb les (putti e
columnes d'un pros/il /drus/il (lue s'hagués
adossat a sa façana principal, estrenyent
el pronaos; un de tants casos del barro-
quisme de l'art romà . Sota l'edícul hi ha-
via el conditôriulu cobert amb volta do

(7antí, on es baixava per una escala . En el
fris del frontispici hi bague una inscrip-

encara no desxifrada, feta amb lletres

de bronze, de les que resten sols els forats
en la pedra. En el front(, sota dues lle-

tres esborrades, probablement I) M, s'hi
llegeix:

Fig . 163 . — Sepulcre d'Alcover L . AEMILI LV PI(Fol. Golomines)

c
EL SEPULCRE DE MIRALP

Prop de Casp, a les vores del riu Guadalope, ha estat assenvalat un monument del mateix
gènere que el de Fabara, encara que més senzill (2) . Es un edifici en forma de temple que s'aixeca

sobre tin estilobat rectangular coronat d'una motllura . Com el sepulcre de Fabara, tenia en -a

part inferior un conditòrium cobert amb volta cilíndrica . La petita cella, de la que són visi-
bles dues de les façanes, és ornada en sos cantons de pilastres corínties de canya acanalada ami)
les canals omplertes de formes cilíndriques (rttdentures) en sa part inferior (figs . 157-16o ) .

El perfil de la base àtica, retornava les pilastres i seguia formant part de la motllura de coro-

nament de l'estilobat. El capitell corinti, exageradament acampanat, presenta dos ordres de fulles

d'acante, on és visible l ' ús del trepanat . Tot fa pensar en un art provincial i en una data de cap

a les darreries de l'Imperi.

SEPULCRES D'ALCOVER

Un sepulcre en forma de temple més
simplificat, anàleg al sepulcre de Breny,
ha estat assenyalat per D . Josep Colomi-
nes, prop la villa d'Alcover (figs . i6z i
162) . Tot el revestiment exterior ha des-
aparegut, veient-se sols la massa de rebla
interior en filades horitzontals ; dues pe-
dres de la cornisa han estat conservades
en la façana posterior i s'entreveu que
la cella s'elevava sobre un estilobat.

Es probable que un segon sepulcre si-
tuat no lluny de l'anterior tingués la ma-
teixa forma (fig . 163) . Es veu clarament
també l'existència de 1'estilobat . L'obra
assenyala les grans filades com fetes ami) Fig . 164 .

	

Capitell d'Egara

(1) Vegeu el plan en : Puig i Cadafalch . Falguera i Goda' : L'Arquitectura rarnànica a ('alalunva . Vol . I . Barcelona,
1909, p . 62.

(2) Una fotografia d'aquest monument fou reproduïda per Enciclopedia Universal Ilustrarla Europeo-Americana . En-

ciclopedia Espasa, vol . XII. Mot 4Caspee, p . 166.

18 .- Institut d'Estudis Catalans 18
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Fig. 165 . — Excavacions de Vilagrasa (Fol. Colotinines)

formes de fusta a la faisó d'un formigó. És de notar les grans dimensions de la pedra entre el m;
nudall.

SEPULCRE EN LA NECRÓPOLIS DE TARRAGONA

Cal assenyalar aquí el basament d'un sepulcre anàleg trobat en la necrópolis cristiana de
Tarragona (figs . 201 a 203), de la que es parlarà més tard i que està assenyalat en el plan cor-
responent amb el nombre XII .
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Fig. 166 . -- Plan de les excavacions cíe Vilagrasa
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Fig. 167 . — Mosaic trobat a Vilagrasa

Fig 168 .

	

Vilagrasa . Estuc ciels murs
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