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Fig. 3. - Destrals y altres objectes de bronzo, procedents d'Oriola
(Col. Rnbio de la Serna)

que hi reculliren nombrosos restes
de l'home prehistórich; mes alguns
socis del «Club Montanyench» en sa
missió d'explorar tots els esquerda-
ments y escletxes, penetraren per
una d'uns 30 centírnetres no més
d'amplada, descubrint una nova
cambra, d'uns 20 me tres de llar-
gada, no explorada encara, aon tro-
baren molts ossos humans y d'ani-
mals y moltíssims troces de terrissa,
ab decoració gravada.

Actualment s'estan explorant
per la mateixa entitat algunes co-
ves, en les que s'han trobat indicis
induptables d'haver sigut habita-
des per l'horne prehistórich. Les
excavacions se porten baix la di-
recció de l'eminent geólech D. Lluis
M.a Vidal.

Els últims treballs del P. Furgus a Oriola
La mort inesperada del P. Furgus ens excita a publicar els grabats dels últims objectes

trobats per en en la ribera ele Callosa y les fotografies dels quals va facilitarnos D. J oan Rubio
de la Serna (Figs. 1 a 3). La semblansa
el'aquestes estacions d'Oriola ab les pri-
meres descubertes pels germans Siret y
ilustrades tan dignament per llur obra
monumental Las primeras edades del me-
tal en España, se pot veure ab la coinci-
dencia ele la forma deIs objectes d'os, ele
les destrals ele bronzo y ele les grans olles
pels caelavres, y les demés circunstan-
cies de la cerámica menuela. Al P. Furgus
li déu I' arqueología espanyola, quan t
menys, l'haver extés fins a noves comar-
q ues ele la provincia ele Murcia, I' area
d'estacions neolítiques que tenien fms
ara el seu centre principal més conegut
en la regió ele la provincia el'Almeria,
explorada pels senyors Siret.

Crónica de les excavacions
d'Empuries

Durant els anys 1909 y 1910 han
prosseguit els treballs d'exploració ele la
ciutat grega el'Empuries portats a terme
per la Junta ele Museus de Barcelona ab
fonelos que ha posat a la seva disposició
la Diputació provincial.

L'esforc principal ele l'any 1909 ha
consistit en desembracar el front de la
porta y les torres y murs inmediats y

Fig. 4. - Cuya de plom den llae de canana da d'aigua
(Fot. Gandia )



CRC)NICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLÓGICA

en excavar la part alta de la ciutat grega
aon apareixen indicis de llochs públichs.
S'ha anat descubrint així un sistema de
cisternes situades en la part superior de
la ciutat (Fig. I6 de l'article Casellas d'a-
queix volum) y al costat d'unes d'elles,
un dipósit els quals murs son construits
d' áníores dretes y foradades en la part
baixa, revestides d'una groixuda capa de
morter. Son objecte no ha sigut encara de-
terminat. Les cisternes eren públiques y
aprofitaven els diversos nivells pera re-
cullir l'aigua. D'elles derivan canonades
que enllacen per medi de cuves de plom
foses (Fig. 4). El dipósit forrat d'ánfo-
res es a l'interior d'una casa y sugereix
l'idea del filtratge (Figs. 5 y 6). L'estudi
del sistema ab que Empuries .se proveia
d'aigua, ha d'esser objecte d'un estudi
especial.

Prop de les cisternes han anat apa-
reixent reduides cellce en una ele les quals se trobá la part inferior de l'estatua d'Esculapi,
que 's publica en aquest volum.

L'any següent, I9IO, s'ha concentrat el treball en l'exploració d'aqueixos llochs de culte
que omplen el costat SO. de la ciutat.

Un d'eIls, devant per devant les escales, esta format per un grollerbasament de paret de
rebla coronat d'una motllura de pedra, orientat de E. a O. (Fig. 42 Y X del plan publicat en
l'ANUARIde I908). Al costat S. (O. del plan publicar en l'ANUAR! de I908) s'aixecava una
ara que s'ha trobat intacta.

Prop el mur N. s'ha trobat un basament contenint un doble pedestal d'estatua ab una
escalinada ial costat de ponent (Fig. 7), deventse aixecar les estatues d'esquena al mar. Al cos-
tat S. hi havia també la corresponent ara decorada d'estries. Entre la terra que cubria aqueix
monument s'ha trobat un peu d'una gran estatua, de terra cuita.

Més amunt han aparegut encara dos sales redangulars; primerament la sala P del plan citat,
pavimentada ab mosaich opus signinum,
kde dibuix íorca comú en el món roma,
,que ha sigut senyalat a Tarragona (1);

després el 110ch M del plan, area rectan-
gular, orientada de Ponent a Llevant;
:feta ele grans carreus y ab el sol també
'd'opus signinum formant una greca di-
buix senyalat a Catalunya (2). En aqueixa
:area se trova '1 cos de la estatua d'Escu-
lapi, els restes de sos hrassos y deIs peus;
devant, dintre una cisterna, el cap. Prop
d'ell també 'S descubrí una ara de forma
'diferent de les altres, de superficie exterior
coronada per un rudimentari acanalada,
'capitell jónich de volutes angulars. Presen-
ten aqueixos edificis una gran semblanca
en 11urs motllures groixudes d'estuch y
gran abundancia de cerámica campaniana.
Es veu clarament com foren recubertes
tates aqueixes obres per un pis posterior
en que -s troba cerámica roja.

Fig. 5 (Fot. Garuiia}
El diposit ab murs formats d'ánfores eu el moment de descubrirse

Fig. 6. ~ Diposit ab murs formats danfores a Empuries

(Fot. Gandía)

(1) J. Puig y Cadafalch, A. de Falguera y Goda)'. La Arquitectura románica a Cataluwya, - l, 223, Fig. 258.
(2) Id., id., id., VI, 222, Fig. 257.



Fig. 7. - Basament ab dos pedestals, trobat a Empuries (Fot. Gandia)
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Més avall, al altre costat del carrer principal (V del plan citat), s'ha continuat el descu-
briment d'un nou temple al que 's pujava per dues escales (Fig. 8). El basament es de grans
carreus al seu exterior mentres els murs de la cella son de pedres carreuades menudes. Dintre
la cella s'ha trobat un paviment de formigor groller. Devant d'aqueix temple sortiren dos
capitells dórichs (Fig. 43 del ANUAR! de 1908). Les capes que-I colgaven contenen fragments de
cerámica roja sigillada gala. Sernbla :s tracta d'un edicul aixecat al centre d'un pati rodejat
de portichs com alguns dels temples de Pompeya.

Les excavacions han permés prolongar la muralla O en direcció al N. Y s'ha trobat des-
truida fins quasi a la roca áon fou fundada. Pacientment s'han anat trobant part dels seus
carreus volcats y el seu tracat interromput per un forn de cale que serví probablement per les
obres del convent dels Servites enclavat sobre la mateixa muralla grega. Després del convent
el mur O. continúa fins a la roca espadada que limitava '1 port.

EIs objectes trobats en fragments
son nombrosos; entre e11s cal notar els
de cerámica ibérica ab decoració floral,
que no havia estat notada encara en Em-
puries; exemplars de cerámica negra gro-
llera indígena; alguns fragments decorats
ab pintura blanca Iormant ratIles de
punts, ondulacions y espirals; un curiós
objectede plom (Figs. 9 y 10) decorat ab
l'imatge d'un temple, ab l'inscripció

CTREVI

Fig. 8 (Fot. Gandía)
Basament de temple, proper de la porta (V del plan citat)

que pot traduirse Caii Trevi; diversos
fragments de cerámica grega, campania-
na y gala, monedes, fragments esculptó-
richs diversos, etz. De la troballa dels ob
jectesen porta un Diari detallat el
senyor Gandia, del Museu de Barcelona
que dirigeix els treballs sobre rl terreno:
en que's fa constar el 110chy condicions
en que ha estat verificada.
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Figs. 9 Y ro. - Objecte de plom {anvers y revés) trobat a Empuries. (Fot. del Museu de Barcelona)

Fins als darrers temps de 1910 no ha aparescut clarament una estratificació de cerámica,
que sera detingudament estudiada.

També s'hi han trobat durant els treballs del bieni dos inscripcions gregues, sobre les que '1
Sr. Lluis Nicolau ens ha comunicat lo següent.

«La gran (Fig. II), massa fragmentaria pera que se 'n pugui intentar una traducció, seria una
"lapida funeraria: es' bilingüe, com la publicada en l'ANUARI MXCVIII y les ratl'es en grech
semblen contenir noms en nominatiu y genitiu ( ....NOrMA¡, ....NIOr).

En quant a la més petita, gravada sohre un objecte de cerámica (Fig. 12), no sens algún
dubte 'n presentem la reconstrucció y lectura següents:

}.;ANH¡'illsm.:eAK
EPMH}:QN
}:6.'I'f¡.; Ot~Y¡.; eax[o.; .....
É[JIJ:~(jOOy

Pedestal de Sane la doble pera aguantar ...

Abona el calificatiu Ol~'~ (en el sentit de
obrc).t.;) aplicat a Sane, lo que d'aquesta ciutat
diu Tucidides en el Ilibre IV, par. 10g de la
seva Historia y el ser forma jónica com Ép[l:~(joov;
les formes j óniques (Ot~i¡<;, É[.J[l:~"OOY) de l'ins-
cripció corresponen ab l'origen de Sane, colo-
nia d' Andros».

Reproduim també -ls fragments apareguts
d'inscripcions llatines; el Sr. Alos, que les ha
estudiades, les creu del segle II o III (Figs. 13
y 14), exceptuant la de la Fig. 15, que tal ve-
gada podria perteneixer al s. 1.

Els objectes trobats, numerats, y ab refe-
rencies al Diari d'excavacions (l'original del

(

Fig. Ir

Fragment d'inscripció bilingüe, trobada a Empuries
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qual se conserva a la Biblioteca del Museu de Barcelona y
una copia a l'Institut) se guarden al mateix Museu y seran
publicats a son temps en artieles successius en aquest ANUARI.

Les quantitats invertides per la Junta de Museus han sigut:

Any 1909:
Adquisició de finques y pago de drets reals
J ornals y eines .

•

Fig. 12

Fragment de cerámica ab inscripció grega
trobat a Empuries

Any 1910:
J ornals y eines .

TOTAL.

24°7'79 ptes.
6366'32 »

8774'II ptes.

7349'86 ptes.

La Divisió Forestal ha continuat els seus treballs en els terrenos de l'Estat baix la direcció
del enginyer forestal Sr. Reig, y'l Sr. Villanueva ha continuat explorant una casa romana
junt a la muralla, descubrint nous mosaichs y fragments de pintura y objectes interessants
d'época romana. - J. P. y C.

Les excavacions arqueolbgiques de Castell Roselló (Perpinya), Montlau-
rés (N arbona) y Marsella

En el Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiqites et scientifiques, any 1910,
2.on quadern, ha aparegut una nota interessant de les troballes tetes per M. Thiers tot cercant
els restes del recinte roma murat del cap de la Cioitas Ruscino que comprenia les terres cata-
lanes avuy de Franca.

En aqueixa interessant memoria se fa constar el fet de la troballa de més de cinquanta frag-
ments de cerámica grega entre una gran quantitat d'altres de terra negra, buchero italiota segons
M. Thiers. Aqueixos fragments, que han estat estudiats per M. Pottier, el sabi ceramista del Museu
del Louvre, son de vasos del sigle IV de íabricació ática alguns, altres ab escenes análogues
als de l'Italia meridional y de fabricació italiota. Son en general vasos d'us doméstichs, vaixella
casulana.

M. Thiers dedica especial esment al estudi deIs fons de cabanya, árees d'argiia fortament pitjada
ab restes de primitives llars domestiques. En una, rústega, simplicíssima, fou trobat un fragment
grech ab un Sileno d'istil avencat, Una part més important ele cerámica grega fou trobada en una
sitja d'una casa més luxosa: la llar era formada per una llosa d'argila cuita posada sobre un pavi-
ment ele terra pitjada. Sota hi havia un enllosat de tobes de 0'21 X 0'16 X 0'17 de terra blan-
quinosa y grassa de la localitat; més ensota un altre paviment d'argila y una nova capa de tabes y
en ella restes d'una gran gerra que recorda a M. Thiers vagament els vasos de Ccere, En la habi-
tació s'hi reculliren tres moles de calica grollera del país; fusaíoles ele variada forma de dimensions
més enllá de l'ordinari, arrivant a pesar més d'un kilogramo Prop d'ella una nova gerra y després
una fornal «semblant als forns de forja empleats en altre temps en els Pirineus de forma hemisíe-
rica» que contenia ferro, carbó y escories.

Prop del forn se descobrí un gran elolium ab
una triple marca de gerrer ab lletres iberiques.

Fa notar M. Thiers la presencia de monedes
de Tarragona y Empuries y l'ausencia de mone-
des gales.

A més de la cerámica descrita se reculliren
troces ele vasos de terra grisa, de formes usuals,
entre ells alguns de terra negre, feta a la ma
sense torn, decorats d'incisions, ennegrits al
foch com els fragments de cerámica indígena
que 's traben a Empuries. ,

Cal relacionar les troba.lles de Perpinyá ab
les d'Empuries descrites y ab les de Montlaurés Fig. 13
Y Marsella. Fragment d'inscripció l1atina d'Empuries


