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L'objectiu d'aquesta comunicació és et d'a-.
fegir naves dades a les troballes de LtIvic,
intensificodes, aquests dorrers anys, per es
investigacions fetes pets arnics Josep Padró I
Miquet Curo ats entorns de t'esglésic, cop a
1971 (1). Pet darrer juny, horn realitzava a
LtIvia unes obres. I en aprofondir ets fona-
rnents d'una case en uno mena de carena
Istrnica que s'cllcrga en direcció at S. 0. de
t'esglesia, varen posar at descobert corn un
pou revestit de pedra. Aquesta descoberta no
s'hauria produIt si flO hagués estat per l'acció
de tes rnàquines excavadores, car es va fer en
un 11cc on fins ara no s'hi sospitava res. Ahir, a
a tarda I at vespre, en converses sostingudes
amb els senyors atcatde i Secretari de LtIvia,
senyor Rarnon Abeltonet i Bech Cros, rnott
arnics, suggeriren que, dintre d'uns mesos, es
podria fer una investigació més a fons, quan
aquests terrenys, ara en part ocupats pet di-
posit de rnaterials d'obres, hauran quedat iliu-
res. La impressió que etis tenen és que hi ha
tres pous més corn et que horn descobrI per
t'acció de a rnOquina. El Museu de Girona
aprofita, doncs, to circurnstància que era ens
presideixi et digne Comissari General d'Exca-
vacions, Dr. Joan Maluquer de Motes, per
anunciar que té en projecte sollicitar el per-
mIs per fer aquesta exptoració en uns ter-
renys que, fatalrnent, seran edificats rnott
aviat.

L'excavadora, doncs, va esvorellar una sitja.
Dins d'aquesta sitja, et dia 20 de juny de
1974, varen trobar-s'hi uns vasos sencers, que
han estat portats a t'Exposició instaltada a
PuigcerdO, a t'edifici de to Caixa d'Estalvis.
Ets descrivirn a continuació. Es trocta d'uns
vases de ceràrnica cornuna.

1. Un vas de ceràrnica grisa-ciara, bru-
nyida, de tradició de Ia ceràrnica grisa dita
d'Ernpiries, encara que dirIern que és una peça
una miqueta rnés evolucionada (fig. 1, tàrni-
no I, 1). S'aprecien a tot et yes tes estries det
torn. La peça ha estat reconstruIda ci corn-
plet. Boca exvasada, ptana, amb una petita
estria superior; perfit ovoide amb carena en-
dolçada, nansa de pont que surt de to boca
i arriba fins ci ventre, conforrnada per dues
estries a tot el llarg; fons fortament urnbiti-
cat; cIcada total, 32 cm.; diOmetre de Ia boca,
11 crn.; diàrnetre maxim, 29 crn.; diàrnetre de
Ia base, 12 crn.

2. Un vas de ceràmica rosada-ctara, trobot
prOcticarnent sencer exceptuant una petite
restauració at tiavi (fig. 2-1, tarn. i, 2): boca
exvasada i bisettada cap a dins; estries det
cos molt ben rnarcades; nansa de pont que ye

() El texte d'aquestci comuncació ho estot trans-
crit, arranjot I anotat per Josep Padró, utilitzant Ia gra-
vació directa realitzada al Colloqui, I aprofitant també
totes les iridicacions escrites deixades pel Dr. Olive sobre
aquestes troballes. El titol de Ia comunicació és el que
eli va doncr als coordinadors del Colioqui.

(1) JOSEP PADRO I PARCERISA y ANNA MARIA
FERRAN I RAMIS, eEstado actual de Ia ArqueologIa en
ci Enclave de Liiviae, a XII Congreso Noconol de Ar-
queologia, Jaén, 1971, Zaragoza, 1973, pp. 865-874.
JOSEP PADRO, ANNA MARIA FERRAN I MIQUEL
CURA, eTreballs arqueolàgics a LlIvia, a Cypsela, 2



Fig. 1. - Vas de ceràmica gris
brunyida, trobat a Lilvia.

Fig. 2. - Vasos de ceràmica rosada I groguenca,
trobats a Lilvia.



Fig. 3. - Vasos romans, trobats
a Lilvia.

del ilavi fins a Ia panxa; forma ovoidea es-
velta; fons una mica umbilicat; alçada total,
30 cm.; diàmetre de Ia boca, 11 , 5 cm.; dià-
metre maxim, 22 cm.; diàmetre de Ia base,
10'S cm.

3. Un vas de ceràrnica groguenca-fosca,
restaurat ,fig. 2-2, lam. I, 3): Forma ovoidea
baixa. Té dues nnses de pont que surten de
Ia boca I van a Ia carena; l'interior de cada
nansa té una profunda estria. Boca exvasada
i bisellada interiorment. La panxa presenta
un fort estriat interior. Té un petit peu mar-
cat. El fons és quasi plc. Aiçada total, 25 cm.;
diàrnetre de Ia boca, 13'S cm.; diàmetre ma-
xim, 21'S cm.; diàmetre de Ia base, 10 cm.

Junt a aquests vasos, que eren molt corn-
plerts i han pogut ser reconstruIts totalment,
aparegueren dos altres fragments:

4. Fragment d'un coil amb nansa de pont,
de color rosat-clar (fig. 3-1). Alcadc total
conservada, 13'6 cm.; diàmetre de Ia boca,
10 mm.

5. Fragment de vas de base pIano (fig. 3-
2). Alçado total conservada, 14'2 cm.

Esperern que puguin aparèixer altres cerà-
miques en les terres allà apilonades i l'arnun-
tegarnent de totxos. Corn a ceràmica fina và-
rem trobar, dintre d'aquest conjunt romà de
LlIvia, un fragment de terra sigillata. Junta-
ment amb aixô, cal afegir que es va trobar un
gran munt d'imbrices i tegulae, moltes de les
quals es varen porter a Girona, amb les cerà-
miques, i es varen restaurar, perquè son frag-
ments de les mateixes peces.

Aquests tipus de vasos comuns son coneguts
a les necrôpolis d'EmpCiries, on alguris similars
a ells, havien estat utilitzots com a urnes cine-
ràries. Seguint Ia tipologia d'aquesta espècie

de ceràmica, basant-nos en el Ilibre que l'lns-
titut d'Arqueologia i Prehistôria de Ia Univer-
sitat de Barcelona ha publicat de Mercé Ve-
gas, cal atribuir-la als segles II i I abans de Ia
nostra era, i als primers segles de l'lmperi (2).

Juntament amb aquesta troballa hem loca-
litzat un paviment, tIpic d'aquesta època, fet
amb côdols i d'opus testaceum. De moment no
apareix cap altra construcciO.

Ahir, quan vàrem tenir ocasió de veure el
rnagnIfic Pont de Sant MartI, fins arc classi-
ficat i catalogat corn a pont medieval del se-
gle XIV, perquè per Ia seva estructura és un
pont comO d'aquest segle a Catalunya, amb
els seus tallamars, piles, perfils d'art i aparells,
ens ye sorprendre enormement comprovar que
aquest pont té unes piles romanes I uns ca-
reus preciosos amb encoixinat. Aquest pont
està en relació amb un camI, al qual el senyor
Delcor també ha fet referenda, que els amics
Padró I Cura ens han dit que passava ci cos-
tat d'aquest jaciment nou de LlIvia. Arc,
doncs, no fern més que una aportació a les
troballes que aquests senyors havien seguit
anys enrrera, i que ens proposem nosaltres
continuar. Quant al Pont de Sent MartI, ens

(2) MERCEDES VEGAS, eCerámica comán romana
del Mediterráneo occidental,,, sPublicaciones Eventuciess,
n.° 22, Barcelona, 1973, p. 103, fig. 36 (P. 102). Es
trocta del tipus 44 d'oquesta cutora, ebocoles de una
asa con boca orriba ancha y cuello poco marcados, omb
una cronologia que va del segle II0 abans de Ia nostra
era ci comencament del segle I I de Ia nostra era, sense
gaires canvis a Ic tipologlo. AgraIm des d'oqui ci Doctor
Josep Guitart, professor de Ia Uriiversitat le Barcelona,
l'ajut que ens ha donat per a Ia classificoció de les peces.
Recents troballes a Empiiries poden veure's o E. RIPOLL
PERELLO y M. MARTI JUSMET, eMatercles cerámicos
de una cisterna romana de Ampurias,,, a eAmpuriass,
XXX 1968, pp. 279-281 i 291, fig. 4.



preocuparem deseguida que Ia Diputació de
Girona Ii ccncedeixi una subvenció per conso-
lidar es falles que hi ha en olguns paraments,
perqué aquest pont és interessantisim; fa es-
cassoment un mes, un mes mig encara no,
que vdrem adonar-nos que un altre pcnt, ben
semb!ont a aquest romd també en tota a
seva base, és el de Montagut.

Immediolament que es tingué referència
d'aquesta troballa de Lilvia, el dia següent es
va desplaçar aqul el nostre Servei dinvestiga-
cions Arqueolôgiques de Ia Diputació de Gi-
rcna, per tol de salvar tots aquests descobri-
men ts

Tot aixô es I'objecte d'aquesta comunica-
ció, a fi que es disposi d'aquest material per
a Ia publicació de les Actes d'aquest ]r Colic-
qui. Les peces ara estudiades s'integraan al

Vasos rornans, trobats a L/ivia.

(Foto J. Rovira)



Museu de Ia Formàcia de Lilvia, on, dins Ia
torre rodona que ahir varen visitar, s'hi mun-
tarà una petita collecció arqueoiôgica.

En aquesta torre vàrem veure ahir que hi
han estat incorporades unes aitres troballes,
que demostren i corroboren al mateix temps
Ia importància que LlIvia ha tingut (3). Del
hoc del Castell de LlIvia s'hc parlat moltes
vegades d'unes monedes amb I'inscripció Kere,
de les quals jo no n'he vist mci ap i potser
ningti dels que son aqul (4). Corn aquehla tro-
balla d'un sarcôfeg estrigilat, que vàrem Se-
guir molt. Ara hem localitzat el d'Ernp.iries,
igual a aquest, perdut ci segle passat (5). Perô
del sarcôfeg que descriu el Sr. ANGLADA (6),
que seria un altre fragment corn el d'ErnpCi-
ries, no n'hem tret I'aigua clara, en pemso,
ning. Seria molt interessant que aixô es p0-
gués aclarir, perquè certificaria un moment
paleocristià a LlIvia, que sembla que hauria

de ser-hi. A les obres esmentades, el Secrete-
ri, Sr. BECH CROS, ha anat recollint frag-
ments de ceràmica comuna I sigillata, i frag-
ments de tègules. Aquest jaciment nou, des-
conegut fins aquest estiu, no té res a veure
amb el de dolt, el Caste)), sinó que és a baix.
Es a dir, que hi ha diferents radicacions dintre
de l'enclau de Lilvia, on van sortint coses molt
interessants (7), i hem de procurar que, arc
que Ia vila s'estén I s'edificarà molt, es vet-
Ihin els treballs de les excavacions I els fona-
ments, perquè aixI vàrem trobor tot e que ara
hem ressenyat.

Aquestes troballes romanes son, doncs, nous
documents que ens revelen l'existència de l'an-
tiga Jtslia LIbica. Esperem que se'ns permeti
evict fer una o dues cates en aquest terreny
tot just començat a explotar, I veure si allà
hi ha vertaderament una villa romana en po-
téncia, corn sembla (8). I aixô és tot.

(3) M. DELCOR: cLivia, ancienne capitale de Ia
Cerdagne, de I'Antiquité a I'occupation arabe d'après
les témoignages littéraires,,, a <Mélanges>, offerts a
E. Griffe, Toulouse, 1972, pp. 171-182. - PADRO y
FERRAN, a <<Xii CNAs, op. cit., pp. 865 ss.

(4) DELCOR: <<Mel.,,, Griffe, op. cit., p. 174.

(5) MIGUEL OLIVA PRAT: ePresencia de Ia Dipu-
tación de Gerona en Ampurias. Excavocionés en Ia
Basilica poleocristiana, en el siglo XIX. Hallazgos or-
queológicos y descubrimientos en el foro romano,,, a
sMiscelánea ArgueoI6gica.. XXV Aniversario de los Cur-
SOS internacionales de Prehistoria y Arqueologia en Am-
purias (1947-1971), tomo II, p. 91, fig. 3 (p. 92).

(6) •MANUEL ANGLADA I FERRAN: Vint-i-cinc
anys a LlIvià. Estampes de Cerdanya, <<Biblioteca Se-
lectm>, volum 332, Ciutats i Paisatges, XXXVII, Bar-
celona, 1962, p. 226.

(7) PADRO, FERRAN i CURA: eTreballs crqueolâ-
gics. . ., op. cit.; es troballes de materials arqueoIôgics
a LIIvia s'han produIt efectivament a punts bastant allu-
nyats els uns dels altres.

(8) Les troballes semblen correspondre clarament a
una villa o casa romana de l'antiga Jtslia LIbica, situada
al costat moteix i a Ia sortida de Ia via romana, cami
de Lleida, encora avui coneguda en aquest indret com
el ecami rob>.
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