
l ) . Ignasi 1Tclé i Farré, metge de Tossa, ha seguit les excavacions fa temps començades,
posant en descobert una part d'una gran villa romana situada en el lloc deliciós de la vila de
Tossa moderna clavant del mar, abrigada de muntanyes.

La villa devia estar disposada segons la pendent del terreny; en la part inferior s'hi ha trobat
una sèrie de departaments rectangulars amb gruixut paviment de formigó sobre un llit de reble
en el centre, dels que es veuen els carreus en què s'apoiava una màquina, premsa probablement
per als afers agrícols ; e1 paviment es curvat a ]'arribar als nmrs, apropiat per a recollir líquids.
En la part superior hi ha trobat recentment quatre peces rectangulars amb paviment de mosaic.

Fig J75
Mosaics descoberts a Tossa
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Detall amb figures
i inscripcions dels mosaics de Tossa

El de l'extrem en la fotografia (fig. 575) és d'una combinació de formes triangulars i quadra-

des, usual en la arquitectura romana ; el que segueix (fig . 576) conté en son centre la represen-
tació d'un pòrtic amb triple arcada sobre columnes de canya ornada en forma hAeizoidal, amb

capitell acampanat de fullatge ; en el tram del centre hi ha una figura varonil'vestit amb túnica

i abrigat amb la toga.
En la part superior hi ha la inscripció se-

güent :

SALVO

VITAL1 FELIX TCRISSA

i en la inferior:

EX OF-

FICIN A FELICES

La Oficina Felices aprofita per als mosaics
palets que el mar tira a la platja, empleant-ne
alguns a tall ele gemmes ornant la primera ins-
cripció.

En el mosaic del següent compartiment, en el que dominen unes orles de temes circulars, s'hi

veu llna figura alada que té a la mà una corona mural (fig . 577) . El quart és format d'un tema

geomètric de formes quadrades . Sembla tot indicar una construcció de les derreries de l'Imperi.

L' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS es proposa auxiliar les excavacions, esperant poder-ne pu-

blicar un estudi més complet en l'ANUARI següent . — JOSEP PUI I CADAFALCH.

Fig . 577 . — Detall dels mosaics de Tossa
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