
ANUARI DE L ' INSTITUT D ESTUDIS CATALANS : MCMV'II

Exposició Viladomat a Vilanova y Geltrú.

Per primera vegada són exposades al públich les pintures d'Antoni Viladomat per-

tanyents a la familia Cabanves, d'aquesta població . El dia 17d' Agost s'obrí l'Exposició

a la sala Inici, llegint el Sr . Gumä, alumne de l' Escola d'Arquitectura de Barcelona, un

interessant treball sobre la vida del gran pintor català . original del Sr. Caselles, qui, ade-

mès . havia deixat pera esser exposats alguns dels dibuixos de Viladomat que posseeix en sa

colecció . Les pintures són quadres de costums y escenes de la Vida de Joseph, en perfec-

te estat de conservació . y algunes d' elles molt notables.

Noves adquisicions del Museu municipal de Barcelona.

La Junta de Museus de Barcelona adquireix, corn a objectes principals, durant

l'any 1907 . els següents : Un centenar de vasos ibèrichs sense pintar procedents d'una

necròpolis de Guàdix . Els dos

magnífichs vasos ibèrichs pin-

tats, procedentsd'Archena,

que publiquem ps . 78 a 81, en

aquest meteix ANUARI . Quatre

escultures ibèriques proce-

dents del Cerro de los Santos

(una d'elles es la figura 17) . El cap

de toro en pedra procedent del

Llano de la Consolación, que

publica M . P. París en la seva

obra L'art et 1'industrie de

l'Espagne primitive, p . 140.

t . I . Un anell ibèrich ab l'ins-

cripció publicada per Hübner,

Corpus inscrip . lat . t . II . Dos
pateres cristianes de vidre dels

primers sigles . Un cràter ita-

liota de ceràmica clàssica pin-

tat, descobert a Portugal . Un

cap de Sileno romà (potser un

Manes?) de marbre groch.

S'adquireix també una làpida

trobada a Empuries, publica-

da en el periòdich local Lo Ge-

ronès (6 Febrer Igo2) per don

Joaquim Botet y reproduida

pel P . F . Fita en el Boletín de la Academia de la Historia, XLI, 1902, p . 351, y també en

el suplement del Corpus inscrip. lat . . 1903, tret de la Efemeris epigraphica.
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Fig . 17 . - Testa ibèrica del Cerro de los Santos .
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