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Excavacions a Calaceyt.

Comença D . Joan Cabré 'ls trobos al Puig de Sant Antoni de Calaceyt i') . La ceràmica

ibérica de cèrcols pintats y alguna ornamentació clàssica imitada, apareix barrejada casi

sempre ab fragments grechs dels se-
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gles v y vI (Figs . 6 y 7) . Se troben les
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cambres plenes d'olles arrenglerades

al voltant d'una ara quadrada y ab
objectes de petita terriça també escam-

pats pel mig . L'estació de Sant Antoni

està encimbellada a dalt d'un turó

tocant a Calaceyt, y al voltant del peu

s'escampen altres estacions, també

ibèriques, més o menys descarnades

(Les Umbries, Tosal Rodó, Mas de

les Madalenes . etc .) . En el Mas de les

Madalenes sembla que hi fou trobat
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un canalobre ibèrich, traspassat ara
Calaceyt

	

Les Umbries

	

al Museu del Louvre . A baix a la pla-

	

Fig . 6 .- Encontorns de Calaceyt .

	

na 's trobà una estela complerta ab
un genet, en relleu, y un interessant

fragment d'estela ab 1'inscripció ibérica que transcrivim a continnació

'WNSxa

Fig . 7 . - Ccrà .nica ibèrica de! Puig de Sant Antoni a Calaceyt.

Se va trobar també un grafjito ab altre llegenda ibérica en una de les cambres de Sant

Antoni . La ceràmica entra en general dintre '1 quadre de l'ibérica pintada, de caràcter

pobre y sense la gran fan-

tasía en la decoració que 's

veu en altres exernplarsde

la regió aragonesa . Va

acompanyada de la cerà-

mica grega, verni(;ada uni-

formement de negre . A

les Umbries se troba un

fragment ab figures ne-

gres, que en Cabré ano-

mena cerámica elrusca

arcaica : la terriça ibérica

delesUmbriesnomés pur-

ta cércols concéntrichs.

Hi ha promesa d'una

memoria complerta y de-

tallada de D . J . Cabré sobre les troballes, y l' INSTITUT D' ESTUDIS CATALANS espera po-

guerne publicar també una nota en l ' ANUARI de 1908.

(i) JUAN CABRÉ AGU, ILÓ : Excavaciones practicadas en el Monte de San Antonio de Calaceite ; «Boletín de

la R . Academia de Buenas Letras», p. 234 ~any 1907).
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