
CRONICA DE LA SECCIÓ ARQUEOLOGICA

Es en gran manera satisfactori poder consignar la vinguda ele alguns teixits importants. Sobre
tots es digne de nota un de seda de colors; vermell pel camper, vert pel motiu ornamental y
groch pels perfils y siluetes, donant una especie de adorno llanceolat o un gra d'ordi curvat,
constituit per dues cintes ab imitacions de llegendes cúfiques que tanquen un espay ocupat per
dos lleons alats y alcats. El motiu no es compler t pero deixa formar l'idea d'un esplendit teixit
de fabricació hispa-arábiga del sigle XIII e, dibuixat ah gran valentía y obrat ab perfecció suma.
Devem aquesta excepcional adquisició a la Srta. Teresa Amatller, citada abans.

Altre teixit interessant s'ha de retreure encara. Presenta la reducció d'un genre ornamental
vingut d'Orient, presentant dos lleons redrecats com per atacarse y ficats dintre anells ornamentals.
En el nostre teixit en l'espay que queda entre quatre círcols repetits y ha una estrella de la que
surten quatre palmes. Els colors son el groch pel camper, el vermell per la mostra, molt ben en-
tesa y enriquida ab tochs d'or de Xipre. Aquest curiosíssim teixit de motiu relativament minúscol
sembla que pot classificarse com del sigle XIV e.

Entre les noves adquisicions s'han de comptar també alguns manuscrits. Hem adquirit una
consueta de la catedral urgellesa pertanyent al sigle XIII e; que ve admirablement per estudiar la
vigatana del canonge Almunia de la primera meytat del mate ix segle. L3. nova adquisició porta
el títol: I ncipiunt usus eclesiastici secundum urgellitanam sedem et episcopatum, constant de
quaranta set folis en pergamí, el primer dels quals deixa admirar una bella inicial policro-
mada, interrompentse després d'anunciar la festa de Sant Marce!.

Son del sigle XV e un Missale urgellense; reducció del miss al complet a us d'una petita iglesia,
tenint l'ofici de certes festes senyalades y els de comú, y la missa completa del día de Sant Roma
ab anotació de santoral en tetragrama, digne d'esment are que tant se parla de restauració gre·
goriana. Aquest códex litúrgich té quaranta vuyt folis en pergamí.

Museu de Tortosa
El Museu municipal d'aquesta ciutat s'ha instalat en l'any 1910 en l'ex-iglesia de Sant Do-

mingo, degudament habilitada, que ja fa molts anys que no esta destinada al eulte. Queden
perfectament instalades les seccions de pintura y arqueologia y la biblioteca.

Objectes ingressats al « Musaeum Archaeologicum Dioecesanum » de
Solsona, 1909 y 1910

Sobre aquestes adquisicions ens ha estat comunicada la nota següent per Mossen J oan Serra
Vilaró:

«Han ingressat en el Museu arqueológich format a Sols ina, seguint la bona costum que deu-
rian imitar les demés Seus catalanes: set destrals de pedra del periode neolítich trobades a
Solsona.

Diversos fragments d'ánfores, páteres y altres objectes de cerámica romana, trobats als en-
contorns de Solsona.

Estuchs o rebocats romans trobats a dues hores de Solsona o en la parroquia de Santa
Susagna.

Nou capitells rornánichs, bases y altres pedres que havien format l'antich claustre de la ca:
tedral de Solsona, essent principalment flors y fulles els motius d'ornamentació. Al segle XVIII e

els canonges de Solsona per posar els claustres al nivell de la catedral feren sense cap gust ar-
tístich, els actuals, destruint una verdadera obra d'art, com pot veure is pels restes existents.
Dos canonges germans posseien un hort sota lo que avuy es Seminari y hi trasladaren tota
mena de pedres treballades pera ferse les parets de l'hort. Allá es aon s'han trobat tants ca-
pitells, bases y altres pedres de molt gust artístich. .

Una clau de volta on hi es representat Sant Pere vestit ab túnica, manto cenyit per joyell y
tiara. Beneiex ab la má dreta y té en l'esquerra les claus a manera de ceptre. Mideix diam. 0'95·
Segle xtv-. Fou trobada en el cambril de la capella de la Mare de Deu del Claustre.

Cuberta de sarcóíach ab l'estatua jacent d'un clergue vestit de túnica y manto tancat que
alea ab les mans en que sosté un llibre. Hi ha una inscripció en carácters gótichs: ab la data
de m:cccc:xx. Mideix: long. 0'64, lato 0'30. Procedeix de Navés.
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