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El tipus es característic per les formes circulars que es destaquen entre l 'ornamentació i aIxa 
la fa anàloga a altres que l'autor citat publica (fig. I, làm. XXV; fig. 2, làm . XXVIII ; figs. l i 2 

de la làm. XXIX) sense que es pugui confondre amb cap d'elles. Aquesta mena de cabotes de 
clau ~ón ornades d'arcs de cercle que parteixen de llur pol en forma característica que els dóna 
l'aspecte d'una roda que gira. Els fons plans són ornats d'espirals i línies ondulades amb indicis 
de fullatgè, tema desconegut de l'art clàssic, vingut de l 'Orient i emprat en abundor pels visi
gots. - J. P. l C. 

Sivella visigòtica de Sant Llorenç del Munt 

Al peu del Montcau i a poques passes de l 'antigament anomenada Era del Puig de la Guar
diola, actualment Coll d'Eres, ens foren assenyalades pel pastor de Sant Llorenç del Munt, 
Tomàs Malé, unes sepultures antigues, dues de les quals, mentre esperàrem per alguns mesos 
l'ajut del Centre Excursionista de Terrassa, foren violades per algú que en tingué coneixement, 
restant-ne dues menys albiradores, una d'infant i una altra d 'adult, que resultà la més impor
tant. Aquesta l'excavàrem nosaltres el dia 28 de setembre de 1929 amb alguns elements de dit 
centre excursionista. 

Orientada de llevant a ponent, com les altres cistes de la serralada, i coberta encara per 
una magnífica llosa de pedra sorrenca, que tapava la part superior, i per una segona que havia 
relliscat, i a la qual seguia una petita alzina, contenia solament un cadàver, del qual restava la 

Fig. 23ï. - S ivell a visi¡:;òtica trobada a Sant Lloren ç del l\1ul1t 

mandíbula inferior, una clavícula, húmers, cúbits, fèmur i tíbies. Tots els altres ossos eren 
completament descompostos. El fons de la cista és del mateix pinyolenc, i les lloses són totes 
d'arenisca eocènica de la muntanya; la cista amida 2,15 m. de llarg i 0,56 d'amplària en el cap, 
i OA7 m. en els peus, i de 45 i 30 cm. respectivament d'alçària. 

L'objecte més interessant d 'aquesta sepultura fou una sivella de bronze de tipus visigòtic. 
Aquest fermall o sivella porta cisellada a la superfície la representació d'un quadrúped amb 
unes serps estilitzades, o tal volta caps d'aus, d'una marcada influència oriental, de manera 
semblant als fermalls que hi ha al Museu Arqueològic de Madrid, i als que l 'any 1929 foren 
oferts al de Vic, procedents de Burgos, tots els quals no són sinó variants dels trobats al centre 
d'Europa, classificats com a gòtics o merovingis. - JOA::\ So1,.\, SCH. P . 


