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per a creure aquella estació una necròpolis, com s'ha suposat . Les cendres que omplien alguns
vasos, no proven res, car per la disposició d'aquests i per tot cl material trobat, sembla clar que es
tracta d'un poblat . A més, cal fixar-se en la (lada cronològica, abans citada, de l'aparició (le ce-
ràmica hellenística (fragments amb estríes en relleu, enverniçats de negre brillant) i campaniana,

apart de la de grafits ibèrics en fragments de ceràmica
del mateix tipus.

Respecte de les petites estacions del Cap de la
Vall de Bayo, (le ?a Bassa del Coixet i la de prop de
les cistes de la font den Oró, no cal observar sinó
que, com hem dit abans, a la segona s'han trobat
fragments de ceràmica campaniana.

L'últim grupu d 'estacions es el que formen les
dues de Caseres : Ia S(rra Mitjana i els Corralets,
prescindint de les restes de poblat del tur6 nome-
nat el Puig, situat entre la Gessera i el poole de

Caseres, on, per estar quasi tot destruït el que hi ha a flor de terra i tapat per mates lo soterrat,
a més d'haver-hi absencia de troballes característiques, és impossible fer cap suposició.

A la Surca Mitjana, al N . de la Gessera, amb quatre cims, dels quals sols el més oriental no té
restes de construccions, són escassíssims els fragments de ceràmica que es troben dintre les runes;
en canvi, en el vessant meridional abunda la ceràmica entre les pedres caigudes dels murs del cim
i junt a fragments fets a mà i als ibèrica pintats n'hi ha molts de terra sigiliata que es troba
també en minúsculs fragments en el sol al lloc nomenat E's Corralets . I)e totes maneres, apart de
la presencia de la ceràmica romana indicada, no es pot dir res que doni Llum respecte d'aquest
lloc .	 P. BOSCH GISIPER A.

Fi;, 82 . -Taula de formes de la ceràmica
de les Humbríes

Excavacions d'Empuries

Les excavacions d'Empuries durant els anus 1913-14 han donat per resultat l'anar precisant
el pla general de la ciutat en son període darrer, el caracteritzat en l'estratificació per la presencia

Fig . 83 . — Via major d'Empuries
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lscala 1 :750 PLA DE LES EXCAVACIONS D'EMPUZIES

.1 . 13asílica cristiana . i . 1)oblc basament d 'estatues.

11 . Edicul d'Esculapi . ~J
~J . Vía principal.

P . Edicul de dedicació desconeguda . 7 . Forum.

1" . 7 omple amb perdrol . ~. . Enterraments cristians.

V . Basament d'edícul . ~ . Museu Emporità.

c . Porta de la ciutat grega . (1 . Vía.

J. Escalinata . % . . Lloc porticat.

Angle S .W . de la ciutat .
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dc la ceràmica cam-
paniana (s . III a I
a . J .-C.) i de la sigi-

/lcalaa roja, quc per-
dura durant l ' imperi.
La disposició viaria,
quc fins ara havía es-
tat indecisa ( r ), s'ha
anat precisant, i avui
es pot veure ja el pla
del que pot ésser la.
ciutat llel•lcnística i
romana (1'Empurics.
La muralla es veu cla-

ra ment des de l'antiga
porta (c) fins al punt
on comença el mur
que unía la ciutat
grega amb la colonia
romana (r), esdevin-
guda aquella un barri
duna gran ciutat. Se-
gueix, destruïda per
barrinades, a la part
superior de la ciutat,
fins a trobar el con-
vent dels Servites, que actualment es transforma en _Museu Emporità (-rd . Allí . travessant la mo-
derna construcció, es prolonga finsa trobar l'antic port, situat al N . de la ciutat . i que, segons els
textos, no tenía defensa muralla de cap mena (2) . A la part de mar, la muralla, si és que exis-
teix, costarà de trobar, perquè cau en terrenv~s del servei forestal de l'Estat, en els quals Ics
excavacions seràn difícils.

Dintre aquest angle és clarament visible el pla de l'Empuries hel•lenística : al costat de migdia,
prop la porta, hi ha els llocs sagrats que Iran estat descrits (3) . Immediat al gran temple amb
períbol (V) s'hi ha trobat una plaça trapecial, a la qual donava la porta de l'antiga muralla grega i
l'escalinata (d) per la qual es pujava a la part més vella del recinte, dedicat al culte . Una vorera
s'és conservada a un costat d'aquesta plaça . al centre de la qual s'obre el gran carrer que anava
de N. a S . i que sembla una de les arteries principals, la Via Decumana dels romans (¡~) . que,

travessant la ciutat . conduía al Forum (7) . prolongant-se després en direccció al port . La. fig. 83
dóna idea del que queda del carrer principal . Diversos carrers transversals . assenyalats en les
excavacions per les restes de les velles clavegueres donen a aquesta via principal . Es veuen clara-
ment els que es dirigeixen a la part alta, abans de trobar el Forum : un que surt del rec(', N\\.
d ' aquest, un altre que . passada la plaça, parteix del carrer principal cap ala part alta de la ciutat;
(los quc de la mateixa via es dirigeixen a mar . Aquests eren ja coneguts : un d'ells limita l'illa
en què es bastí la basílica cristiana, repetidament descrita GI).

El Foriini és de forma rectangular, allargada d'E. a N V . Es veu que per a construir-lo es (lcstrui-
ren construccions més antigues . Res monumental ha assenyalat aquest lloc, centre de la vida de les
ciutats mediterranies, a excepció d ' uns pedestals a. la part superior . Seguint el carrer que s ' obre al
cantó I\«' . de la plaça, els excavadors han trobat una altra via longitudinal (9), parallela a la
Via Decumana, plena de reconades, en la qual s'obre una placeta . a la part O. de la qual hi hagué
un lloc porticat ('',) . A la part superior d'aquesta via aparegueren els enterraments cristians (ò)
(fig . 84), amb les formes rudime ntaries descrites (teulades rústegues guardant el cadàver del pes
de la terra, àmfores servint de sarcòfag i caixes fetes de lloses) . que corresponen segurament al
cementiri que es bastí al voltant de la basílica cristiana . — J. P. C.

Fig . Na . —sepulcres cristians d'Empuries

(i) NI- ARI de Igtr-r2, p . 67i.

(2) Puig i Cadafalch : Les excavacions d Empuries, ANUARI de igoS.
(3) Puig i Cadafalch : Els temples d'Empuries, ANUARI de 1911-12 .
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LA CERÁMICA IBÉRICA

Luteressantissiln és, a les excavacions d ' Empuries, el grup Constituït per la ceràmica ibérica.
l'estudi sobre les estratiticacions d ' Lmpuries dels Srs. Cazurro i Gandia se'n parla (() di ferentcs

vegades i se 'n reprodueIxell algunes mostres ( 2 ), amb decoracions d ' ocells, de pilles d'eura i les geo-

Fig Ceràmica ib('rica pintada, cl'Empurics

1 i triques usuals ; abans, el primer dels dits senvors, havia publicat els fragments (l'ull vas (le la
seva col . lecci(í (3) . trobat fira du. 1a zona de les excavacions . ('al aquí completar aquest material
amb els interessants fragment.; trobats un 1013 i 1914.

S<ín aquests . en primer lloc. dos traço; de vases cilíndrics . l'un amb un cérvol estilitzat, l 'altre
amb un fris de fulles d'eura . Altres fragments, també de vasos de la mateixa forma, tenen cercles

secants. formant una orla sota la vora (fig. $5). I)e

2,

	

vasos cilíndrics hi ha també molts fragments . amb de-
coració de cercles concéntrics i ratlles ondulades.

9 )7-
Aquesta forma (n. i de la taula), la més típica

potser de tota la ceràmica ibérica, es la que predomina
a. Empuries . amb lleugeres ~•triants . segons la inclinaci('d

a-
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c

	

a

	

b

	

e

	

cap a féra de les parets del vas, o segons la vora que de
vegades és plana ((i i c) o bé fa un cert regruix (b) . Una
segona forma . també amb diferents variants ciels perfils.
és la. del vas de panxa abombada i de coll inclinat cap a

3 4- dins, general a totes les regions de la ceràmica ibérica
(n . 2 0122 la taula) . : Empuries té exclusivament decora-
cib de semicercles concéntrics i ratlles ondulades. Seguei-
xen, amb molta raresa, un vas amb forma de casquet
esféric (n. 3 de la taula) i un vas de parets cilíndriques
baixes, amb peu . El primer té senzilles ratlles vermello-
ses paralleles a la vora; el segon, entre faixes primes
vermelloses, una serie de S paralleles verticals . t'na
última forma sembla una copa . de la qual sols se'n ha
conservat un fragment de peu.

Respecte de 1' estratificació d'aquesta ceràmica, ja

han fet notar els Srs. Cazurro i Gandia que apareix en

general a les dues capes més profondes, o sigui la dels
segles V i IV i la dels III i II a. J .-C . . amb la particu-
laritat que a la primera és on han sortit els fragments

amb decoracions més riques : els animals, les fulles d'eura; dominant a la segona els decorats amb
cercles concéntrics i ratlles ondulades.

La ceràmica ibèrica emporitana, dintre del material ibèric en general, s'agrupa naturalment

Fig. 86 . — Taula de formes de la ceràmica
ibèrica pintada, d'Empurics

(t) Vegi's cl present ANUARI, ps. 658 i seg.
(2) Fig, to, p . 662 i figs . rz i 13, p. 663.
(3) ANL'ARI I908, pS . 542 i seg .
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amb el de la regió SE., la costa
oriental (1'Espanya i el S . de Fran-

ça (1), essent notable la varietat de
formes d'Empuries que contrasta
amb el que succeeix en altres llocs.
Els ocells publicats pel Sr . Ca-

zurro ( 2 ) tunen llur paral . lel imme-

diat a Catahuiya, en el vas de
l'Aigucta, del Museu de Barcelona
i en les decoracions anàlegues d'Elx,
Arxena i altres estacions del SE.

La. decoració d'eures abunda també
molt a la ceràmica ibèrica d ' aquesta
regió, encara que es troba així ma-
teix a 1' Aragó, on té un caràcter

peculiar . 1:na cosa semblant es pot
dir dels cercles secants que abundan
al S . de Franca. Les figures huma-
nes del vas de la col . lecció Cazurro són per ara

,
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Fig. 87 . —Relleu de Pergam amb la representació d'una catapulta

úniques i llur tècnica molt diferent de les del

Respecte de la cronología . el fet que les decoracions florals i animals apareguin precisament
dels segles V-IV és de gran importancia, perquè a més de datar-nos el material d'Empurics.

vas de l'Aigueta i confirma la cronologia de la ceràmica del SE. d'Espanva (particul,-ir-

d' Arxena . Elx. Meca, Amarejo, etc .) que cal posar a un temps no anterior al
segle V. La extraordinaria semblaaua dels frag-
ments emporitans amb la ceràmica del SE.
de la península i els indicis cronològics, sobre-
tot els fragments grecs de figures roges de les

estacions d'Alacant i Murcia i els vasos grecs de
Villaricos, creiem que fixen els segles V-IV com
el temps del floreixement de la ceràmica (lel SE.
Això és possible, a més, que indiqui un període
de la cultura ibèrica, ben diferent del que carac-
teritza el floreixement de la ceràmica d'Aragó i,
més tard, de la de Castella, les principals dates
de la qual corresponen amb la capa d'Empuries
dels segles III-II, com ho indica la constant pre-

sencia de la ceràmica campaniana (3) . — P. B . G.

S1?.
a la.

capa
cus data, cl
munt dels bells vasos

Fig. 8'8 .—Estela romana auib la representació

d'una catapulta

dc reconstruïdesles catapultes

LA CATAPULTA D'EMPURIES

La publicació en e1 darrer Axt:yRI (1) del

croquis d 'un fragment de maquinaria de guerra..

trobat iunt a la. muralla emporitana, ha donat

lloc a l ' esclariment i intelprctaciò d'aquella
interessant troballa . que ha pogut ésser recone-

guda com nn fragment de catapulta . Havent

arribat l'esmentat croquis a coneixença (icl Di-
rector del Museu de Saalburg, professor Jacohi.
pogué ésser identificat amb el bastidor fona-

pel general d ' artilleria E . Schramm i guardades enmental d'una

aa1nell .Museu.
Una noticia de la

Zeitung, cridant l' atenció del món científic ; el general Schramm, per encàrrec de l'emperador
troballa d'Empuries fou publicada pel professor W . Barthel a la Franikfurter

(1) Per a les diverses regions de la ceràmica ibèrica, vegi's Bosch : Zur Trage der iberischen Keramik, Memnon . 1913,

ps . 166 i seg.
(2) Treball citat, fig . 10.
(3) Vegi's la part de cronología de l'esmentat treball : Zur Trage der iberischen Keramik.

(4) 1911-12 (IV), P . 671-72 .
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Escala i : 3o

Fig. 89 . —Catapulta (Euthytonon) segons la descripció de Heró . r, Projecció horitzontal : 2, Projecció vertical;
3, Projecció horitzontal del bastidor ; 4, El bastidor vist per devant ; 5-6, Seccions dels montants del bastidor

(Reconstrucció d'O . E. Schramm)

	,

1

Fig . 9o . — Catapulta (Euthytonon) segons la descripció de Filó . i, Projecció horitzontal ; 2, Projecció vertical;

3, El bastidor vist per devant ; 4, Projecció horitzontal del bastidor ; 5-6, Seccions dels montants del bastidor
( Reconstrucció d'O . E. Schramm)
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Escala r : 20

Fig. qi, — Catapulta segons la descripció de \'itnivi.

r . Projecció horitzontal ; 2, Projecció vertical ; 3, Interior del bastidor ; } . El bastidor vist per fòra

(Reconstrucció d'O . E . Schramm)
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Fig. 92 .

	

Catapulta dTrnpuries

d'_A1tnianva . Vingué expressament (juliol de 1914) a visitar cl nostre Musen i estudiar cl fragment
de catapulta . aixi corn els projectils trobats, publicats també en cl lloc citat del darrer _1mr_mltl.

C atapulta d ' Linpunt s

Es interesant . tot descrivint la màquina empor itana i reconstruint-la . donar idea dels elements
cluc han servit al general alemany per a arribar a la reconstituciú de les antigues màquines (le
guerra . començades a usar de principis del segle IV a. de J.-C .
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Aquests elements són els següents (1):
Fonts liferarles : Textos de Heró i Filó, del segle II a. de J .-C . . i de Vitrubi, del temps d ' August.

a més d ' ~'lgunes indicacions d 'altres autors, d ' un interès més allunyat.
Fonts monumenfuls : Un relleu de Pérgam (fig . 87), segle II de J.-C., amb la representació

d'un tipus descrit per Iteró (Enthytonon) . Una estela d ' un rrrchitectus armanw.n goll. . C . Vedeunins,
mort cap a l'any:Ioo després de J .-C . amb representació d'ona catapulta (fig. 88) . .Altres repre-
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Fig. ql . — Catapulta d'1 ;mpuries . 1, Bastidor; 2, Projecció vertical del bastidor ; 3, Projecció de l'elelucnt .I:

Projecció horitzontal lateral ; 5 . Peça de ferro, trobada amb el bastidor ; 6, Secció dels elements siIu6trics :1 i B

sentacions meni's precises a la columna de Trajà (anv II3 de j.-C .). Una gema amb un Eros

tenint lligada a Psyche, en forma de papallona . a una máduina d'artillería . Una columna de marbre,
davant dels t"f zi de Florença, amb figuració d'armaments ( 2 ) . Miniatures de manuscrits grecs
dels segles XI-XII reproduint-ne altres més antigues.

Amb aquests elements el general Schramm aconseguí la reconstrucció ciels diferents tipus de
màquines guerreres descrites pels tècnics hel•lenístics i romans.

Els que a nosaltres ens interessen particularment són el nomenat Euthytonon, o sigui la màquina.
per a sagetes, amb dos braços i dos feixos de nervis, descrita per Heró i per Filó, i la catapulta de

(1) Sobre les reconstruccions de 1'artillería antiga i llur historia : E. Schramm . Griechisch-romische Geschütze . Rerner-

kungen zu der Rekonstruction (lletz, Scriba, igio), i Rudolf Schneider, Die antiken Geschütze der Saalburg . Erlanlerun en zu

Schrarnrns Rehonstructienen (Berlín, Weidmann, 1910. Publicació del Museu de la Saalburg).

(2) Las representacions d'aquestes dues darreres fonts, la gema i la columna de Florencia, han estat identificades
conn de catapultes després de les reconstruccions del general Schramm . (Vegi's el llibre citat (le Schneider, ps. i-15 .)

107 . — Institut d'Estudis Catalans 107
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Vitrubi, els elements essencials de les quals concorden, diferint solam ent en. detalls secundaris,
Totes aquestes màquines Ilança~en els projectils (dards) mercès a 1111 mecanisme semblant al

de la ballesta, substituint l ' arc elàstic per la torsió violenta d'unes cordes de crins de cavall, tendons

1 fills de cabells hllnLt1ls, aconseguida per dos brátÇOS (le palanca als extreu de la qual hi ha la corda.
com en la ballesta, als extrems (k l'arc . Les palanques solen ésser perpendiculars al canal que ha.
d'allotjar la sageta i atravessen cl bastidor on son fixats els feixos (lo tendons o de crins. Si os vol
carregar l'artefacte . les palanques es tiren cap arrera and) l'-ljuda de cordes que des de llurs extrems
van al canal que allotja la sa geta, aguantant-la ; naturalment, en tirar cap arrera les palanques
augmenta la. torsió dels feixos i aixó les obliga a recobrar violentament llur posició primitiva . aixi
que les cordes de llurs extrems queden lliures i es llença el projectil, amb un impuls inicial que
arriba a ésser de 6o.000 kgs. en ulla de les Il1áquinas reconstruides per SchraIllnl . El mecanisme es
nlontava sobre un peu giratori i que es podia pujar o baixar per a precisar la plültería.

El bastidor dels tendons retorçats, que és precisament la peça que s'ha trobat a Empuries (figu-
res 92-93-94), està format per dos elements simètrics de fusta, revestida (le palastre, trabada per
passadors . Cada peça tenía clos forats circulars guarnits de virolles de bromo per les quals passaven
les cordes elàstiques . Uns ferros (I)) encaixats en els cilindres sortints de les virolles servíen per
a mantenir tivantes les cordes i graduar llur torsió, que havia (l'ésser sensiblement igual als dos
costats per assegurar la hora punteria ; això s'aconseguia fent voltar aquests ferros (i amb alls els
feixos de cordes) i fixant-los a la virolla de bronzo, mitjançant tines clavilles de ferro que es cla-
N'aven en els forats d'aquella. Aquestes clavilles s'han conservat adheridas als respectius forats.
Els dos elements simètrics descrits es mantenían solidaris per initjà (le clos travessers (lo fusta (F),
igualment folrats de palastre . amb passadors . t ' na entalladura semicircular (G) deixava lliure el
moviment de les dues palanques de fusta . També es trobà . junt amb cl bastidor descrit, mut altra
peça de ferro (5), que és possible que formés part del mecanisme per a disparar l'artefacte.

En quant a la data d'aquesta màquina . pel lloc on es trobà, posterior a la destrucció de la mura lla
grega per Cató (135 a J .-C .), sembla que es pot atribuhir a aquest temps . Opinió que no contradiu
la seva semblança amb el tipus descrit per Vitrubi (I) . — Y . B . G.

INSCRIPCIONS

Inscripcions lapidaries .	 Dues són les descobertes a Empuries aquest bieni ; sencera l'una,
mutilada l'altra .

Fig. 95, a .

	

(-1 ENI lAOY

	

= de Tenais.

(1

Fig . 95, — Pedres :m i) inscripcions gregues, d'Lmpuries

Com que el nom de Temis, (leessa de la justicia, no esdevingué nom comú de dóna (no niés
que una vegada es troba en el Corpus Inscriptionum Graecorttm, n . 4366 l .), la inscripció s'ha
d'interpretar .,ío ;

	

fita de la sagrera de Temis . Gr . - Ilr6)v( ç, en el Corpus, n . 1875.

Fig . 95 . b .

	

Z11	 Tal.
K1 A	 i Qual.

.1I '12651 ¡7ir,ETE]

	

bona gent, adeia!

(I) V egl ' s ANUARI I9II•I2, p . 1)72 .
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l~an sembla que 1 ' interpretació funeraria és l'única que pot donar-se a aquest fragment d'ins-
eripció . Completar els noms propis fóra un joc d'atzar, sense interès.

Ambdues inscripcions semblen del segle II o del I.

Grafits en els vasos .

	

Fig . 96, a .

	

~EAOI?l'l' :~ ll'E _ . . .]_xo ~(P7~~a — Tal fill de Qual ho grava.

és indubtablement el genitiu d'un terna, cluc té cl nominatiu El Corpus no dóna
cap indicació que serveixi per a identificar aquest nom . Aquest grafit es al interior d'un vas.
En la vora d'un altre vas es troben varies
lletres que són usades numeralment.

Fig. 96, G .

		

XXX . . . = 3o.

»1 11 -X.XIII-23.

a
Fig. 90 . — Vasos cl'Enipuries anib grafit,

Aquesta mena (le grafits, sempre independents dels vasos . són sencilles indicacions del
terriçaire o dc qualsevol que l ' hagi tingut entre mans . L. N.

Les excavacions de Numancia durant els anys 1913-1914

EI professor I) . Josep Ramón )Iélida ens ha enviat amablement la segiient nota (le les excava-
cions que la Comissió Fspanvola fa a Numancia., i les adjuntes fotografíes, autoritzant-nos per a
publicar-ho, per la qual atenció li devem el major reconeixement.

Els treballs de 1913-1914 tingueren per objecte unir el tros de ciutat del \\V' . amb l'altre
del SO . Amb aíxó la faixa occidental del turó resulta que conté divuit carrers i setze illes
semblants a les descobertes anteriorment . Els carrers ibèrics (fig . c7) són amb voreres de pedra
sense treballar i passeres . Sota els fonaments romans, fets de carreus, es troben les parets cle les
cases ibèriques, fetes (le rebla i devegades de maons . Les cases tenen . la major part, els tipics
soterranis . A voltes les parets tenen un enlluït de fang, i per tot arreu es troben grans senyals
de l'incendi que destruí la ciutat . Alguna vegada es troben també pous romans de forma circular
i (le parets revestides amb carreus.

Al mig del carrer LL . que puja des de la vora \V . del turó fins a l'E., es troba, en direcció lon-
gitudinal i paral•lela a les voreres, una construcció coberta amb lloses de pedra (fig . 98) . que es
veu que fou una claveguera romana de construcció tosca, de secció quadrada i que serví per a
donar sortida a les aigües d'aquell vessant. Aquesta construcció es prolonga, tallant el carrer
ibèric N . Estigué amagada sota el paviment del carrer romà que es féu sobre les runes del
carrer ibèric i. seguint el mateix traçat . Per ara aquesta conducció és única a Numancia . Se 'n
conserven 2965 m . L'amplada de l'obra, presa exterior,r_ent és de o'55 m .; el canal interior té
u r 32 m . d' ample per 0 ' 24 d'alt . El sistema ibèric del desaigüe, segons es veu en algunes cases,
fou de senzilles canals descobertes, fetes d ' una doble filera de lloses llargarudes que anaven a
desaiguar al carrer .
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