
CRÒNICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÒGICA 475

f (ilio), C (aius) L(icirrius) V] ilicus [et C(aius L(icinius)] Avilius p(atri) rn(erenti) ac
pientis(simo) Jec(erunt) .
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D(is) 11I(anibus) s(acrurn) . Baebiae Ursinae marite dulcissimæ et nterentissimæ
Ililerdensi Sul(pitius) Primitius VI (vir) Tarra(conensis) fec(it).

Una quarta làpida . ja cristiana . que '1 P . Fita classifica entre les visigôtiques, la troba

D . E . Puig y Deulofeu a Sarrià (" . En publica ell mateix una nota y també l'arqueòlech

italià Iloraci Maruchi (2) .

La làpida es aixís
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Hic requiescit nlagnus puer frdelis in pace qui vixit anrl(os) III.

Enderroch de 1'Alcaçaba de Màlaga.

El famós castell de Màlaga, del que s'en esperaven tantes novetats al ser enderrocat, es

finalment aterrat pera obrir un carrer . No dóna cap revelació sensacional fins ara, per lo

que toca a 1'arqueología romana . En cambi 's recullen alguns petits fragments de cerà-

mica valenciana . hispano-aràbiga, ab decoracions d'esmalt blau y d'or . Veusaquí la obra
Malequa, finalment, en sa patria meteixa . D . M . Berlanga publica, en la Revista de la
Asociaci(nn Artistico-Arqueológica `Barcelonesa . uns articles sobre Los lrltimos desclt-

brimientos de la Alca7aba, ps . 257, 321, 385 y 449.

Restauracions.

Els diners de 1' Estat . gastats ab seny- per la Comisicón de nlonumentos de la provin-

cia de Tarragona, allarguen pera acabar de posar fora de perill les ruines de Poblet.

Després d'arreglada la teulada de l'iglesia y cobert el palau del Rey Martí, se tanquen

moltes habitacions y finestres y 's desembrassen els claustres posteriors y les ruines dels

convents.

A Barcelona, una foguerada en la capella del Sagrament a Sant Pau del Camp es

ocasió pera restaurar el claustre, y 's fan obres també importants a Sant Benet de Bages

y a Sant Martí Sarroca . També s'emprenen ab activitat els treballs pera acabar el cim-

Revista dels Estudis Universitaris Catalans, Janer-Febrer, 1907.

(2) «Nuovo Bulletino di :\rcheologia cristiana» ; Roma, any XIII, 1907, p. 247 .
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