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Estació prehistórica de Capellades .
L'Institut ve explorant ab molt deteniment els voltants de Capellades, localitat del partit de

Igualada, prop de Barcelona, que resulta tenir, baix el punt de vista de la prehistoria catalana,
. un interés excepcional perque, ade-

més de revelar l'existencia d'una
població numerosa diseminada en
aquella remota epoca per les moltes
coves y baumes que hi ha per l'en-
centrada, sernbla demostrar que la
seva habitació data d'una epoca
que no havia, fins ara, mostrat se-
nyal en el territori catalá. Aquí,
aon 'tants obgectes s'han trobat de
l' epoca neolítica, y aon, de la pa-
leolítica, sols de la edad magdale-
niana se coneixen restes, es de gran
interés trobarse a Capellades ab
u tensilis de sílex que sem blan in-
dicar una epoca anterior an aques-
ta, conegutla en la cronologia de
la historia antigua del home ab el
nom d' edat musteriana. Seriaaixís
la de Capellades la més antigua es-
tació humana de Catalunya, y
s'hauria donat ah l'exploració d'a-

questa localitat un pas molt important per I'historia deIs nostres primitius pobladors.
Els treballs d'investigació s'han concentrat en dos punts situats a l'espadat que forma la

bora de la alta planura on esta situada la vila de Capellades; a l'un s'ha fet simplement una
trinxera pera reconeixer la naturalesa de les capes delterreny; a l'altre que es una bauma, que
anomenarem abrich Romaní, del nom de l'ilustrat y entusiasta vehí de Capellades que íou el pri-
mer que el dona a coneixer, s'ha vuidat ja la meitat de la terra que l'omplia, y's creu que que-
dara totalment explorat aquest istiu. Per ara s'hi han descobert dos edats superposades, que
semblan ser magdaleniana la més alta, representada per una capa de poch gruix, y musteriana
la que pertany al reste de la massa de sediments que omplen la bauma, .

Una vegada termenades aquestes exploracions que -s fan baix la direcció de D. Lluis Marian
Vidal, extenentles a algunes altres coves de pobles vehins si pot obtenirse el permís de llurs
propietaris, l'Institut ne donara la descripció detallada, y llavors se podrá donar compte també
del resultat d'una altra exploració que estém comencant a una cova rnolt próxima a Barcelona,
la qual, si be per ara no revela, com la de Capellades, cap edat no coneguda ja en la prehis-
toria catalana, presenta en cambi la particularitat de venir a ser l'estació de l'epoca de la pedra,
que se sápiga existir més aprop de la. capital.

•

Fig. 1. - Objectes d'os y collaret de pedres trobats a Oriola
(Col. Rubio de la Serna. Barcelona)

Pintures y gravats rupestres

En l'article publicat per M. Breuil y el Sr. Cabré en l'A nthropologie (I909, t. XX) Y del
contingut de part del qual donárem noticia en el darrer ANUARI (p. 574), s'estudien també
les pintures rupestres descobertes pel Sr. Joan Cabré a Calapatá y Cretas, al Baix Aragó, y
de les que ja -n va donar compte en el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón (rnars-
abril I907). Extractem les següents consideracions de l'estudi esmentat del Prof'. Breuil y de
son colaborador, que hi fan referencia:

«A 5 km. de la font del Calapatá, pero en territori de Cretas, se troba una especie de


