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La nina (fig . 211) amida 0,23 d'alt, i és articulada ; l'articulació dels braços i de les cames al
cos devia ésser un fil elàstic més o menys gruixut, del que no ha quedat rastre, com en certes

nines modernes ; la dels braços i cames sembla una senzilla espiga metàl .lica de coure o bronze,
de la que han quedat restes.

El seu pentinat consisteix en dividir el cabell en dos parts formant dos trenes que s'entre-
creuen en la nuca i enrotllen damunt la testa formant un doble turban.

La troballa de nines no és un fet extraordinari ; se n'han trobat de fusta, d'os i de vori (1).

j . P . I C.

Empúries : Enterraments cristians

Al costat nord de la ciutat grega d'Empúries prop de l ' edifici del Museu de les excavacions,
sobre la muralla, un cop aquesta destruida, es trobaren diversos enterraments de teules formant

doble pendent de lloses -na rectangle . Eren sota un paviment de formigó anàleg al descobert a

la muralla sur . L'orientació és d'Orient a Ponent.
Troballes d'aquesta mena s'han fet a quasi tota l'àrea de la ciutat i els tipus de sepultura són

els usuals : sota teules romanes formant una teulada a dues aigües, o bé en formes del tipus rec-

tangular . Les tombes no contenen mai objectes ; en una sola s'ha trobat un tancador de cintura

visigôôtic que després descriurem.
Prop la cellae memoriae que presideix el cementiri cristià s'han trobat diversos sarcòfags

llisos, amb tapa en forma de coberta a dues aigües terminada en els cantons per acroteres llises.

Estava, corn és usual, sota un paviment d'opus signinunt . — J . P . I C.
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Parlàrem de la descoberta d'una basílica
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cristiana en el lloc de Saint-Bertrand de Com
minges, succesora de la ciutat romana de Lug-
dunum Couveuaarunt, en un dels anteriors
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ANUARIS, fent un resum de la Comunicació de
Marcel Dieulafoy a 1' .-lcademie des Iuscrzp
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Les excavacions començades per M . 'M . Dieu
lafoy i Lizop, foren continuades a la mort del
primer per M. Lizop sol, al qual s ' adjuntà des-
prés M. Sapène. Els resultats rectifiquen, se-
gons els excavadors, les primeres dades de
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M . Dieulafoy respecte el pla que havia cregut
de tres naus, mentre que els excavadors que
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el seguiren assenyalen una església d'una sola
nau rectangular amb un absis poligonal (figu-
ra 212) . La nau té una llargada de 18,10 m . i
una amplada de 12,50 m . ; aquesta sembla sobre-
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~passar les mides d'una simple església d'una

	

n ,
sola nau . Les basiliques mallorquines de tres
naus, coetànies, tenen una amplada anàloga .
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Precedeix a la nau, com a les basíliques de
Mallorca, un atri quadrat que devia ésser por-
ticat ja que s'hi han trobat restes de colum-
nes . A l'interior i a l'exterior de la basílica "'~~ ' '
S ' han trobat nombrosos sarcÒfags ( fig . 213)

	

Fig . 212 .-Pla de la basilica de Saint-Bertrand de Comminges

. .!~ +

(1) CAGNAT et CIIAPOT : Archéologie romaine, vol . II, cap . XIII . DAREMBERG et SAGLIO : Dictonnaire des antiquités grecques
et romaines, mot Pupa.

(2) A\CARI de l ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS, Vol . VI . 1915-1920, pàg. 737 .
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quasi tots anepigrafs, posats orientats d'E . a 0 . Els mateixos fonaments eren plens de sar-
c(lfags la qual cosa indica que la basílica fou posterior al cementiri.

Fil; . 21 .1 . - Fscavacions de la basílica de Saint-Bertrand de Comminges

F ; 21a . — S :-co(ag dr Saint-Bertr and de

M . l)ieulafov assenyala una inscripciú de l'any- :1 47 conservada en els murs de l ' església propera
de Vallcabrera i totes Ies monedes trobades a la basílica són del segle 1v ß , anteriors a la a.siú

dels v-ítndals del any- 4k)S, que conlirinen la data
que li senyala aquell arqu( )leg . 1 lan deseabert
amb tot els excavadors reconstruccions poste-
riors del segle vi , . ahans de la destrucció de la
grandiosa ciutat romana.

Entre els sarc( - ' l ;1gs un sol cont( epígraf fune-
rari : t"s el sarc('dag d ' Fmiliana guardat al Museu
de Comminges . _mida 1,tt '2( 0,0) m . La pari
exterior t~s rectangular i la interior té el cap
arrodonit . La coberta és a doble pendent en els
seus costats amb un pla en el creuer i amb els
fronts tallats també en pendent . En un d'aquests
plans hi ha un crismon (fig . .?1-I, format d 'una X

i una creu rega ; el pal vertical de la creu t(~
forma de I' i dels braços de la \ pengen l' .A i
la S2 . Fn una cara es llegeix la inscripciú:

IMr1 Ch/'istc , f1111111I(1C t1111(' .l('1111 j1111111C i-ennie//1 ('t Z'1/1U/l 11('lC/'1111111 111 Cliristo.

S'han trobat en les excavacions diversos daus blaus de mosaic . — J . P . I C.

Comminges

L'església de Cornellà

En practicar-se obres l 'any 1928 a la Casa de la Vila de Cornelia, prop de Barcelona, foren
descobertes dues columnes corínties que sostenen en Llur part superior robustes impostes, sobre
les quals hi havia, feta malbé pel temps, una llinda (lig- . 213 . Les dues columnes capsen uns
murs fets de petit aparell a la testa del qual hi ha carreus de diversa al~'ítria, major en altura
que les filades de petit carreu, del parament del mur . Diu la gent de la localitat que altres
columnes havien estat trobades en el mateix edifici i tamb(' una arcada semicircular de pedra
aparellada . EI fet no és ben comprovat .
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