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les influències lleydatanes esmentades podria ser una supervivència de la cultura anterior que
s'ha creuat amb la novament introduïda.

En la ceràmica dels sepulcres megalítics d'Espolla (galeria coberta del Barranc, sepulcre de cor-
redor (le la Font del Roure), que s ' estudia en altre lloc d'aquesta Crònica, es nota un fet semblant.

Quant a la cronologia de la cova de Can Sant Vicens, de Sant Julià de Ramis, malgrat la falta
de metall, cal considerar-la del ple eneolític, ja que el bell treball del sílex, tant dels ganivets
com de la punta de sageta, i els botons amb perforació en forma de V són tipus característics
del ple eneolític . Reforça aqueixa tesis el parentiu del material de la cova de Can Sant Vicens
amb el dels megalits, que, com en alta e lloc es diu, pertanyen sempre al pic eneolític . — P. Eoscx
GIMPERA.

Excavació de sepulcres megalítics

ELS SEPULCRES MEGALÍTICS DE L'ALT EMPORDA

A les ramificacions de Les Alberes abunden els megalits, essent una de les regions de Cata-
lunya en què eren coneguts en més gran nombre . Des del terme d'Agullana fins a Roses i el Port
de la Selva no hi ha solució de continuïtat en llur existència . Això : unit a ésser aquells
prop dels passos que con-
dueixen al Rosselló (Per-
tús, Coll de Banyuls), fa
que llur estudi sigui d'un
alt interès.

Els sepulcres novament
explorats havien estat des-
crits pel Sr. Cazurro, i al-
guns d'ells ho foren abans
per D. Lluís Marian Vidal
i altres (I). En l'exploració,
feta els primers dies de ju-
liol de 1920, s'estudiaren
els megalits als quals era
possible arribar partint de
dos centres: Agullana i Es-
polla (2) . Anem are a publi-
car el resultat de lus nos-

tres excavaci . ins:
L'Estrada . LLOSA DE

LA JASSA D ' EN TORRENT (3).

—A la muntanya de petita
elevació i plena de sureda
coneguda amb el nom de
Comanera, parròquia de
L'Estrada, que s'estén a la
vora de la carretera de La
Junquera, se n'hi coneixien
dos que foren excavats : el

de la Llosa de la Jassa d'En
Torrent i el & la Barraca
del Lladre .
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Fig . 124 . — Planta i secció del seplilcr 1 . :e 1 .Iosa de la Jassa (1'1?,l Terrent (1 .'1?strada)

(I) BALMAÑA (A .) : Les coves d'Alarbs . Dóllnens de Espolla (Butlletí de l ' .1 Ssnclacio catalana cursions cienti/igiles, 1879):
SANPERE I MIQUEL (P .) : Monumentos megalíticos ibéricos (Revista de Ciencias históricas, 11 . 1881, pàg . 472) : VIUAI . (1 .1.. NI .):

Aids monumentos megalíticos en Cataluela (Memorias de la Acad . de Cienc. Barc., 1893) : CAZURRO : Los mo;izi,,ientos megalítt-
cos de la provincia de Gerona (Madrid, 1912) ; Boscn: Prehistòria catalana (Barcelona, 1921), pàg . 99 i segiients.

(2) A Agullana facilità notablement el treball D . Ll . M. Vidal, i a Espolla el mestre D . Angel Costal . Els propietaris dels
sepulcres, particularment el Sr . Marquès de Camps, propietari de diversos d'Espolla . i el Sr . Torrent, de La Junquera, pro-
pietari dels de l'Estrada, ens donaren tota mena de facilitats.

(3) CAZURRO : Obra citada, pàgs . 54 . 55 .
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Fig . 123 . — Planta i secció del sepulcre La Barraca del Lladre (L'Estrada)

El primer resulta ésser una cambra quasi quadrada formada per tres lloses, I una altra de Co-

berta (vegi 's fig . I24) . La llosa de coberta aparegué trencada, amb trossos caiguts dintre (le la
cambra, veient-se per ells que estigué treballada la part inferior dc la (lita llosa, la qual sembla

que es quartejà i caigué a conseqüència d ' haver fet foc a dintre del sepulcre els pastors que s'hi

refugiaven, amb la qual cosa han quedat fumades totes les lloses . La (le coberta tenia un gruix
irregular, arribant a un màxim (le 45 centímetres.

Excavats uns 20 centímetres, s'arribà al pis ferm de terra, i la cambra resultà de 1'5o metres

a l'entrada, 1'55 al fons, I' 75 al costat sud i i`8o al costat nord . L'altura era de 1 ' lo metres.

A l'exterior del sepulcre es veuen senyals clares d'un cercle de pedres . A la part més ben con-

servada, la distància d'ell a l'entrada del sepulcre era de 3'30 metres. Algunes de Ies pedres que el
formaven tenien (A) 1 '20 d'ample, o`45 de gruix i o`15 d'alt, (B) o`65 per 0`75 i 0`30, etc.

Trüballes . — En la terra excavada sols hi havia cendres, producte dels focs moderns, i frag-

ments (le terrissa moderna . Sols (los fragments del mig petits i (le terrissa feta a mà grollera, ro-

genca-negrosa, semblen ésser antics .
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LA BARRACA 1)EL LLADRE ( 1 ) . — Tenia una fornia semblant en tot a l ' anterior i gllelconl niés
petit, format també per tres lloses sense la d ' entrada (vegi's fig . 125) . La cambra té, trets uns
3o centímetres de terra i arribat al sòl de rocam, I ' 25 metres l'entrada i 1 ' 25 cl fons, 1'5o i 1'5o
els costats, 0'90 l'altura pel costat nord a la part del fons, i 1'15 l'altura del costat sud.

A la part de l'entrada hi ha unes quantes lloses petites que semblen perllongar els costats:
la F té 35 centímetres de llarg per 8o (l'alt, i la G 40 centímetres per 45, arribant altres petites
lloses fins al cercle (H, o'3 /0 '25 X 0 ' 2 M . (alt),
I, 0' 55 llarg per o'(i m . alt) . La coberta és curiosa,
ja que està formada per tres lloses, una sobre
les altres dues. Les de sota tenen una forma
irregular . La del fons (A) té 2 ; 1 ' 10 metres, la
del costat de l'entrada (B) 2'15 O'90 i la (le
dalt (C) és circular (I ' 25 x 1'5o) . EI gruix de to-

tes elles varia, essent 40, 30 i 30 centíllictres
els màxims.

El cercle de pedres té 4 x 5 metres de diàme-
tre i està format per pedres de molt variades
dimensions.

Troballes.	 Prop (le l'entrada sortiren uns
quants iiagnunts petits de terrissa, part d'ells
evidentment moderns, però altres s(ín sens dubte antics . Ultra 21 fragments del mig de vasos a

nià grollers rogencs amb molta mica i dimensions generalment petites, n'hi han tres també del
mig, rogencs, que són ele l 'espè-
cie del vas campaniforme, pro-
bablement d'escudella, en fornia
de casquet esfèric, i tenen inci-
sions formant línia contínua feta
amb punxó. En el més gran (}'5
centímetres per 4) les incisiulis
formen una sèrie de triangles

apoiats per llur base en una línia
horitzontal i fileres de línies pa-
ral leles transversals (fig . 126).

Sepulcres de La Junquera.

C A\ADALT (2 ) . —El situat en cl
veïnat d'aquest nom està avui
quasi totalment destruït, no res-
tant en peu niés que la llosa (le
capçalera; de la (1 ' un costat ha n
restat caiguts els trl)ss )s en des-
ordre, lo mateix que de la llosa
(h' la coberta . El sepulcre deuria
tenir ulla forIlia semblant als dos
descrits, i encara s'hi veuen res-
tes du túmul.

Semblà inútil 1'excavaciò per-
gl1é ja apareixia la roca visible,
i la poca terra que lli havia a
sobre presentava senyals d' haver
estat remenada.

SEPULCRE DEL MAS BA-

LETA (3) . — Ofereix un tipus Inés

rectangular que els anteriors i
està format pur quatre lloses,

CAZURRO : Obra citada . pàgs . 55-5 6.
CAZURRO : Obra citada, pàgs . 51-52.
CAZURRO : Obra citada, pàg . 52 .

Fig . 126 . — Ceràiuica de la Barraca del Lladre ( 1 apr .)
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Fig . 127 . — Sepulcre del Mas Baleta (1 .a I uuquera) . I'laiva i secció
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essent la de la coberta trencada i en part caiguda (vegi's fig . 127) . La del costat \V . (A) té
2 X I X0 '4 metres, la de la capçalera (B) 1 ' 4 X0 '8 X0 '2, la del fons del costat E . (C) 1 '4 X0 '85 x 0 ` 2,

l'anterior del mateix costat (I)) o'8 x o'65 x o`2 ; la llosa cic co-
berta que està en el seu lloc (E) 1 '2 x 1'6 x0 '45, la caiguda (F)
I X 1`6 x 6'45. La cambra resulta tenir 1 x 2 metres.

No s'han conservat restes (Ie túmul.
Troballes. — Els 25 ccntínletres de terra negrosa que con-

tenia presentaven senyals d'haver estat regirats, cosa natural
per trobar-se el sepulcre a tan pocs passos del Mas Balota.
No es trobaren més que restes informes i inclassificables de
terrissa, probahlenteilt moderna.

Campmany. SEPULCRE DE QUERA FUMAT ( 1 ) . — Està
adossat a. un inarge i és
difícil de trobar, puix que
està voltat de pedres i
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mal( sa.
Fig. 128 . — Sepulcre de Quera Fumat

	

La forma és també qua-
(Campmany) . Planta i secció

	

drangular, I està construïda
per tres lloses i la coberta, A

resultant una cambra que té 1 metre a l'entrada, 1`25 al
fons, 1`15 al costat oest i I'3o al costat est . L'altura és de
75 ccntínletres a i metre . La coberta, molt irregular, té 2 '70
metres de llargada màxima per 1`70 d'amplada màxima, i un
gruix variable entre 20 i 45 centímetres (fig . 128).

No es pot veure bé si hi ha restes del cercle de pedres o
del túmul pel brossall que el volta.

En la poca terra que cobria el sòl del sepulcre sortí sols un

fragment de la vora d'un vas a nià rogenc.
I)arnius . SEPULCRE DI_L MAS DEL PUIG DE CAN ERAS ( 2 ).

— Situat molt prop del Mas, aquest sepulcre, tipològicament
molt interessant, és inaprofitable per a l'estudi del material,
ja que en la poca terra que contenia no hi ha gairebé res.

No sembla cons-
truït sobre roca ni so-

bre pedruscall, sinó
sobre la terra labora-
ble, car a una profunditat de 20 a 4o centímetres des
del nivell més baix de les lloses no es trobava encara la
terra ferma.

No existeixen ja restes del cercle de pedra ni del tú-
mul, tenint, a la part de l'entrada, pedres que el defor-
men per a convertir el sepulcre en barraca . Es proba-

ble, doncs la planta indica un eixamplament en el sentit
de la capçalera, que aquest sepulcre fos semblant als de
orrcdor . Les lloses són planes per la part de dintre i

convexes per fora (fig . 129).

La cambra està formada per cinc lloses: una al fons
(1`10 x 1'5o d'alt x o`2 metres de gruix), i dues a cada
costat, que tenen : a, 0`75 metres d'ample, 0`27 de gruix,
1`4o d'altura interior i 1'6o d'altura exterior ; b,I`2o me-
tres d'ample, 0`28 de gruix, 1'6o d'altura interior i I'75
d'altura exterior ; c, 1'15 metres d'ample, 0`30 de gruix,

1`40 d'altura interior i o'8o d'altura exterior ; d, un me-
Fig. 130 . —Sepulcre de Gutina (Sant Clirnent
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Fig . 120 . — Sepulcre del Mas del Puig
de Can Eras (Darnius) . Planta i secciú
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(1) CAZURRO : Obra citada, P àg• 53 .
(2) CAZURRO : Obra citada, pàgs . 56 -57 .
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d'altura exterior . ] .'entrada té 1 '6o metres d'ample i I ' 55 (l'altura, i la diagonal de la cambra 2'40.
La coberta és molt gran, de forma irregular i de superfície molt rugosa . Té 3'70 per 2'20 metres

de diagonal i rul gruix d'uns o'4
metres.

Troballes . — Entre fragments
de ceràmica moderna sortiren e15
següents, antics: un del solament
(1'un vas a nià, groller, rogenc, i
dos c1e1 mig, grollers, negrosos.

Sant Climent Sasebas . S1.-
l'ULCRE DE GUTINA (1) . — Situat
a cost d'un quart del sepulcre de
La (sabana Arqueta, ha sigut
aprofitat col)] a barraca i en part
apareix recobert de pedres, ço
que dificulta molt el seu reconei-
xement . Ofereix un tipus molt
semblant al del sepulcre prece-
dent dc Darnius, i degué ésser
també un sepulcre de corredor,
del qual ha desaparegut aquest
últim (fig . 130).

El formen cinc lloses, essent
una la de coberta. La llosa de
la capçalera té 2 I'50 metres,
sense ésser possible determinar
el gruix ; les del costat est (A)

I X I '50 X 0 '20 (gruix); (B) I '20
I ' 20 x 0'20 (gruix); les del cos-

tat oest (C) I'30 x I X o'20 (gruix);
(I)) I X I'30 r 0'25 a 0'30 (2) .

A l'entrada hi han ducs pedres
niés petites que no 5e sap s1 hi

han estat posades modernament

	

Fig . 131 . — Sepulcre La Cabana Arqueta (Espolla) . Planta i secció
o si pertanyen al sepulcre, però
s' han remogut de llur posició pri-

mitiva . Sembla probable que les dues Lloses de cada costat devien ésser originàriament una

485
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Fig. 132 . — La Cabana Arquetal(Espolla).
Vista des de l'entrada

Fig . 133 . — La Cabana Arqueta (Espolla).
Vista lateral W.

(i) CAZURRO : Obra citada. pàg . 41 ; SANPERE t MIQUEL : Obra citada, pàg. 42.
Per la circumstància que s'esmenta en el text, el Sr . Cazurro no pogué reconèixer l'existència de totes les pedres que for-

men aquest sepulcre.
(2) Aquesta llosa, a l'exterior, té I'2o per 1'25 metres .
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que es trencà . La coberta té ics següents dlmenslons : a-b, 3 metres ; (t-C, 2 '60 metres ; b-c, I '90
metres ; e-d, 2'70 metres, amb un gruix molt variable, essent cl màxim de o'60 nletres.

Al costat del sepulcre hi lia pedres que no se sap si formaven part del tüniul o si s'hi han arrc-

conat modernament.
Espolla . CABANA ARQUETA ( 1 ) . — Es un dels més complets, però de més difícil estudi, perquè,

amb l'objecte d'utilitzar-se com a barraca, s'ha deformat amb parets modernes que omplenen
els buits que en els costats del sepulcre produïren la desaparició o trencament d ' algunes lloses,
ço que es devia esdevenir en trencar-se la llosa de cob ;'rta, la meitat de la qual s'inclinà cap a dintre
de la cambra, posant-se dreta en el buit deixat per una de les laterals, que ha desaparegut del tot.
Al trencament i caiguda de la coberta es deu probablement la desaparició de la llosa lateral, puix
que en perdre l'equilibri devia restar solta i més tard devia desaparèixer.

Netejada la cambra, en la qual hi havia d'uns 70 a 90 centímetres de gruix de terra i el cor-
redor, molt ohstruït pel marge modern, les arrels i els coscolls, quedà un sepulcre de corredor amb

aquest últim incomplet, però ben caracteritzat (vegi's ligs . 131 a 1 33)•
Les parets de la cambra estigueren formades per cinc lloses : una de capçale-

ra (I'7o X 2 metres, gruix impossible de determinar), (lues al costat oest (la pri-
mera falta, i en son lloc hi ha un tros de la coberta (C) 1'15 x 2 X0 '45 metres,
i la segona (I)) 1 ' 15 X 1'90 metres) i dues al costat est, de les quals falta la pri-

mera, tenint l'altra (E) I'5o x I'qo x 0 '20 metres de gruix.

De les parets del corredor se'n pogueren posar en clar quatre lloses, dues a
cada costat . A l'oest, la primera (F) té 1'10 1'4o xO'i5 metres, la segona (G)

I X 1 ' 20 X0 ' 30 metres. Al costat est, la primera (H) 1 05 x I ' 40 X0 ' 15 metres i
la segona (I) 0'70 x o'6o X0'25 metres.

De les cobertes es conserven in situ la mitat de la llosa que cobria la cam-
bra (ja hem dit que l'altra mitat està caiguda en l'espai que degué ocupar la
primera llosa del costat oest) i una llosa apoiada en les ducs primeres del cor-
redor . El tros que cobreix en part la cambra és de forma triangular, tenint els
costats 2'I i 2 '2 metres i de gruix 40 centímetres ; la llosa sobre el corredor
1'6 x I'o5 x 0 ' 2-0'45 metres.

134

	

S'observa cl fet curiós, que es repeteix en el sepulcre de la Font del Roure,
Ganivet de sílex de
la Cabana Arqueta del mateix terme d'Espolla, que el corredor era considerablement més baix que
(Espolla) (1, '5 apr .) la cambra (I `4 metres Cabana Arqueta, i o`85 Font del Roure).

Troballes. — Malgrat haver-se remenat segurament des d'antic aquest sepul-
cre, ultra els fragments de terrissa moderna que en diversos indrets de la cambra i del corredor
sortiren, encara fou possible recollir qualques coses indubtablement antigues:

Un formós ganivet de sílex vermellós-groguenc molt
ben tallat i amb retocs a ambdós talls (llargada, 23 cen-
tímetres; amplada màxima, 3'2 ; gruixària màxima, o'3)

(fig . 134) . Un fragment del mig d'un vas a mà, rogenc, ne-
grós, amb incisions fetes amb punxó formant línies paral-

leles que sembla de la mena del vas campaniforme, però
de forma indeterminable (casquet esfèric ? ) . Dos frag-
ments del mig, amb ansa, de vasos a mà rogencs grollers,

i cinc fragments del mig, sense ansa, semblants, de dimen-
sions variables, no massa grossos . Dos fragments del mig
de vasos a mà, negrosos, de superfície polida . Es dubtós
si pertany al mobiliari del sepulcre un fragment de la
vora d'un vas que degué tenir forma d'oinochoe, fet a mà,
negrós . D'una violació ulterior procedeixen diversos frag-
ments a torn, rogencs, alguns dels quals semblen ibèrics.

SEPULCRE DELS ARREGANYATS ( 2) . — Situat a. una hora i

	

pIinM

	

,, 4-
mitja al nord ,'Espolla es troba aquest sepulcre, mig des-
truït, en l'interior del qual sols hi havia uns lo centime-

	

Fig . 135 . — Planta i sec( ó del sepulcre
tres de terra .

	

dels Arreganyats

I®

(1) CAZURRO : Obra citada, pàg . 40 ; SANPERE 1 MIQUEL: Obra citada, pàgs. 41 . 42.
(2) CAZURRO : Obra citada, pàg . 46 ; SANPERE 1 MIQUEL : Obra citada, pàgs . 43-44 .
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Fig . 136 .-Sepulcre de la Font del Roure (Espolla)

Una de les lloses de coberta és caiguda al costat, recordant encara un home del poble haver-la
vista en el seu lloc . Té 2'5o x 1'5o metres.

De la cambra queden sis Iloses. La de capçalera (C) té I ' 20 X I '40 x o ' 30 metres (gruix) . Les
del costat oest tenen : la primera (I)), I '20 X 1 ' 40 X 0'25 (gruix) : la segona (E), o'So x 1'3o x o'15

(gruix) ; la tercera (F), o'5o xo'3o xo'IO (gruix) . Les del costat est, la primera (G) o'9 x 1 '40 xo'15
(gruix), i la segona (H) o'65 x I'35 xo'15 (gruix) . Aquest sepulcre sembla haver estat també un
sepulcre amb corredor, del qual resta encara una pedra davant de l'entrada (I), la qual té o'4o
O'35 xo'15 (vegi's fig . 135) .

Les lloses de la cambra s'han mogut un xic de llur posició primitiva, però es pot veure encara
la forma de la cambra, corn s'indica en el pla . El sòl és la roca.

Troballes . — Tan sols prop de la capçalera sortiren dos fragments de terrisa a mà, negrosos:
un de la vora i un del mig.

SEPULCRE DE LA FONT DEL ROURE ( I ) . — Està situat a unes dues hores al nord-oest d'Espolla,
prop de la font del Roure.

Resultà ésser un sepulcre de corredor de tipus semblant a la Cabana Arqueta, però de dimen-

sions més petites (vegi's figs . 136 a 138) . El sòl del corredor és enllosat, formant una mena de
graons en el desnivell de la muntanya . La cambra està formada per sis Iloses, que per haver des-

(I) C.A2trRRO : Obra citada, pàgs . 45-46 ; SANPERF. t MIQtt.t. : Obra citada, pàg . 43 .
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Fig . 137 .

	

l i sepulcre de la Fent del Roure (Espolla n ,

	

Fig . 13S . -1? 1 sepulcre de la Font del Roure (Espolla v .
L'entradaVist des del costat \V.

aparegut la de coberta s ' han inclinat molt cap endins per la part superior . Les mides de les
lloses són les següents : capçalera (C), 1'65 x1'85 xo'25 (gruix) ; costat oest, la primera (D) i x
1'95 x o ' 20 (gruix), la segona (E) 1'40 x 1'65 x o'25 (gruix) ; costat est, la primera (F) i x 1 , 90 0`25
(gruix), la segona (G) o'95 X 1 '70 x 0'25 (gruix), la tercera (H), probablement la mateixa anterior
trencada, o'6o x z'5 x o'30 (gruix).

El corredor està format per dues lloses grans, que sostenen una llosa de coberta, i dues de més
petites a continuació, havent desaparegut la coberta d'aquella . Les mides de les lloses del corredor
són les següents : costat oest, la primera (I) I'5o x o'So '70 ' 25 (gruix), la segona (J) o'4o x 0 ' 15 0'20
(gruix) ; costat est, la primera (K) i io x o'65 x0 ' 20 (gruix), la segona (L) o'5o x 0'20 0 ' 20 (gruix).
La coberta del corredor (M) té 1'90 (le llarg per r d'ample i o'35 de gruixària màxima . Dels graons
cfe l'enllosat del corredor, el primer té

	

de llarg per o'15 d'alt ; i el segon o'45 de llarg i 0 ' 20 d'alt.
El túmul està molt destruït, però el cercle que el limitava és molt visible i està format per

pedres de variades dimensions. El diàmetre total del túmul és de ro'5o metres, essent la distància
de la pedra de capçalera al límit del túmul per la seva part NW . de 4'2 metres. La distància de
la capçalera a l'extrem oposat del túmul, ço és, en el sentit del sepulcre, és de 6'3o metres . Així,
resulta que el que es conserva del sepulcre resta en el bell mig del túmul : i, tenint en compte que
el corredor sembla molt destruït, cap la suposició que el corredor devia ésser niés llarg, arribant
fins a tocar el cercle de pedres . En aquest cas, el sepulcre de la Font del Roure seria un tipus carac-
terístic dels sepulcres de corredor.

Troballes. — Dos fragment~ del mig d'un vas a mà, negrós, molt gruixut i groller (6 x 7'5 i 5 X 6'5,
gruixos: 1'8 i 2'2 centímetres, respectivament) . Un fragment (l'un vas a nià, negrós, groller, i sis
de semblants rogencs . Un fragment del mig, a mà, d'un vas groller, rogenc, amb mugronets dis-
tribuïts per tota la seva superfície.

SEPULCRE DEL BARRANC ( 1 1 . — Aquest sepulcre, situat a uns tres quarts al nord-est d'Espolla,
sobre una muntanya que domina l'estreta vall de 1'Orlina, era conegut per la publicació del
Sr. Cazurro, el qual, per estar el sepulcre en part cobert de pedruscall, no pogué veure'n més que
un tros. Així semblava en el pla que publicà una cista rectangular.

Una volta excavat, resultà ésser un bonic exemplar de galeria coberta de planta més o menes
rectangular, essent difícil de determinar si els costats devien ésser ben parallels, per haver-se
mogut cap endins algunes de les lloses per efecte de la pressió de les terres (figs . 139 a 141).

A part de les Iloses de l'entrada, el nombre i detalls de les quals són difícils de precisar, la
galeria està formada per nou lloses de pissarra : una de capçalera quatre a cada costat . Demés,
al costat oest, tres Iloses que s'han mogut molt de llur posició primitiva semblen continuar les
precedents, mentre que les del costat oposat han desaparegut o s'han trencat, així com les pedres
de la coberta . D'aquestes sols en resta una in situ, i en procedeixen molts fragments de llosa de
pissarra trobats en l'interior de la sepultura . També entre aquests fragments molts poden per-
tànVer a les lloses que constitueixen la galeria.

Mides de les lloses : capçalera (C), 2'30 x 1'45 x 0'25 a 0'35 metres (gruix) ; costat est, la pri-
mera (D) I '20 Y. 1'40 ; la segona (E) r x 1'ro ; la tercera (F) 0'90 X 1'20; la quarta (G) o'8o x i ; cos-

(r) CAZURRO : Obra citada, pàes. 43-44 ; SANPERE 1 MIQUEL : Obra citada, pàgs . 44-45 .
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Fig . 13))

Sepulcre del Barranc (Espolla) . Planta i secció
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tat oest, la primera (H) 1 '20 x 1 ' 40,
la segona (I) o'65 xo'5o, la tercera
(K) I '20 xo'8o, la quarta (L) o'8o x
I'Io . Els 'gruixos varien-entre 15
í 3o centímetres, per-6 no es poden
precisar ,'perquè la naturalesa pis-
sarrosa de Ics lloses fa que se'n
desprenguin fàcilment làmines. Les ji
tres lloses que continuen el costat
oest per la part (le l'entrada, tunen:
la primera (1I) O'4o x 1'4o; la se-
gona (N) O' 55 x O'90; la tercera (P)
o'55 x o`oo.

El sòl (le la galeria er,z enllosat,
Veient-se clarament a la part de la
capçalera una de les lloses (1(l sòl,
que tenia I`4 X o`6o metres, i sols
a 3 ò 4 centímetres de gruix sota
d'ella es trobava ja el sòl cle la
muntan\'a.

A L'interior de la cambra es
trobà un fragment bastant gran de
llosa, que sembla pertànyer a la
tercera del costat oest, de la qual
sols es conserva en el seu lloc un A
tros i prop de la quai es troba e1
fragment de referència.

A l'entrada de la galeria, i cai-
guda, per() sostingtlda per la terra
que omplia el sepulcre, es trobà una
altra llosa que sembla procedir de
la coberta (o'75 X O'75 metres).

La llosa de coberta, conservada
in, situ i apoiada sobre les pedres
segones de cada costat, té de 2 ' 25
a 2 ' 55 metres de llarg i cosa d'un
metre i mig d'amplada, i un gruix
màxim de o'30. En la seva cara
superior hi ha una inscripció que
sembla deure's a un dels violadors
(l'aquest sepulcre i que diu «ROCA
1750)>. Però observant detinguda-

Fig . 14o . — E1 sepulcre del Barranc (Espolla).
Vista de l'entrada

F, — Institut d'Estudis Catalans

Fig . 111 . — El sepulcre del Barranc (Espolla).
Vista des del fons
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ment aquesta llosa pogueren descobrir-s'hi altres gra-
vats que fins ara havien passat desapercebuts : es
tracta de diversos signes que reprodueixen diferents
vegades l ' estilització de la figura humana corrent a
l'art rupestre neolític i eneolític.

Al voltant del sepulcre hi havia molt pedruscall,
per() era difícil comprovar si formava túmul.

Troballes . — Sembla que aquest sepulcre es violà
diferents vegades. A haver restat buit després d'una
d'aquestes violacions es (legué probablement la incli-
nació de les lloses laterals vers l'interior, que hem
esmentat, sobretot de les properes a l'entrada . De les
diferents violacions en donen testimoni els fragments
de terrissa moderna i fins ibèrica, a torn, trobats en di-

ferents indrets i profunditats del sepulcre, i sobretot vers la meitat de la llargària . El gruix de
terra que fou precís excavar era d'uns 8o centímetres, però encara fou possible trobar qualques
coses evidentment antigues que foren despreciades o passaren inadvertides dels violadors . Són
les següents:

Objectes de metall . Un punxó de coure aparegut a l'entrada i gairebé a flor de terra . Té la
secció més o menys circular, 8 centímetres de llarg i 7 millímetres de gruix . L'anàlisi ha donat el
següent resultat : 92`39 per ioo de coure.

Ceràmica . --- Fragments d'un vas campaniforme (fig . 143) de terrissa rogenca clara, a mà,
de parets bastant primes i amb decoració puntillada, i consistint en zones paralleles, les quals
alternen les llises i les decorades amb sèries de línies paralleles transversals, fetes sempre amb

Fig. 142 . — Ceràmica del sepulcre del Barranc
0'4 apr .)

Fig . 143 .-Sepulcre del Barranc (Espolla).
Vas campaniforme ( 1 '3 apr.)

Fig .
144

.—Sepulcre del Barranc (Espolla).
N'as a rnà negros (1/3 apr .)

la mateixa tècnica del puntillat . D'aquest vas en sortiren un fragment de la vora, un ciel mig
de la part ja propera al fons del vas, i dos d'aquesta última part . Amb aquests fragments,
malgrat ésser molt pocs, essent segura la forma del vas, s'ha reconstruït . Aparegueren al nivell
del sòl del sepulcre, sota el fragment de la tercera llosa del costat oest, que es troba caiguda
a l'interior de la cambra . El vas reconstruït té 11 centímetres (l'altura i 11 ` 5 de diàmetre d(~
la boca.

Un vas incomplet (però reconstruït) (fig . 144), trobat en tres trossos, fet a mà, de terrissa
groguenca-negrosa, de superfície bastant polida, sense ornaments i de forma arrodonida amb
una lleugera vora . Té : altura, 13 ' 3 centímetres ; diàmetre de la boca, 9' 7 ; diàmetre màxim, 15 ' 7.
Sortí prop dels fragments del vas campaniforme . Un fragment de la vora d'un vas a mà de
terrissa negrosa, molt ben polida (aparegué entre els fragments dels dos vasos anteriors).

(fig. 40, part inferior esquerra) . El fragment té en les seves dimensions principals, 4 X5 ' 8 cen-
tímetres
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Cap a la meitat del sepulcre, i a uns 3o centímetres abans d'assolir el sel, barrejats amb altres
fragments moderns en sortiren alguns altres d 'antics. Són els següents:

Vuit fragments de la vora o del coll de vasos a mà groguencs, rogencs o negrosos, en general de
superfície polida, de variades dimensions, més aviat petites . Trenta set fragments del mig de
vasos a mà negrosos, rogencs o groguencs, grollers, llevat (le cinc, que tenen la superfície polida.
Dos dels grollers tenen un gruix considerable (1`5 i 1'8 centímetres) . llos fragments d'ansa i dos
fragments (un de la vora i un del mig) amb senyals d'ansa, de vasos a mà més o menys polits.
Un fragment del mig d'un vas a mà rogenc, amb un mugronet (fig. 142). Un fragment del mig
d'un vas a mà negrós-rogenc, bastant polit, amb un cordó en relleu i amb impressions digitals
(fig . 142).

Restes animals . — Diversos fragments d'ossos llargs i fragment de vèrtebra, probablement
humans.

Objectes de pedra . -- Una pedra de forma arrodonida i una cara ben plana amb senyals d'uti-
lització (moleta ?).

Demés, sortiren diversos fragments de terrissa més moderna procedents de violacions del se-
pulcre, entre els quals n'hi havia onze de rogencs a torn, probablement ibèrics . — P. BoscH
PERA . -- I .L . PERICOT.

ELS SEPULCRES MEGALÍTICS DEL BAIX EMPORDA

Calonge . SEPULCRE DE PUIG-SES-FORQUES . —El Puig-ses-Forques és un petit turó situat a
2 kilòmetres a 1'O . de Palamós, dintre del terme de Calonge i molt a prop de la partió d'aquests
dos termes amb el de Sant Joan de Palamós . No s'eleva sinó uns 3o metres sobre el nivell de la
mar . En son cim hi ha vestigis d'obra de morter, restes dels fonaments de les forques . Allí
mateix hi ha un menhir caigut o tirat en aixecar les forques que li han donat el nom . El sepul-
cre està situat 40 passes més avall, en direcció a mar . Hi resten sols cinc pedres dretes ; altres
dues estan caigudes i un xic separades del monument ( i) .

Excavació . — Practiquem un tall a l'entrada del sepulcre : sols dóna terra vegetal, de sobre,
i gresa compacta (no remoguda), de sota . En l'interior de la cambra hi trobem una gruix de terra
de V35 metres, molt remoguda, sense cap mena d'estratificació ; és més negrosa de la part de sobre,
per la descomposició d'organismes vegetals . Sense cap ordre de superposició apareixen molls palets

rodats (de diverses grandàries), algun fragment d'os humà i petits trossos de terrissa, sobressortint
una ansa d'un vas negrós polit, la qual ansa té en la part superior un apèndix per apoiar-hi el

dit (fig. 147).
Dintre de la cambra hi apareix enterrada una grossa pedra, caiguda tal vegada d'un dels costats.

Les seves mides són : 1'68 metres de llargada,

	

d'amplada i o'35 de gruix.
Obtinguda l'extracció de terra fes al peu de les pedres, podem pendre les mides d'aquestes.

La capçalera està formada per dues ; la més ampla te i `o8 metres d'amplada per 0`35 de gruix i
i`8o d'alçada ; l'altra, o'75 d'amplada, 0`4o de gruix i r'65 d'alçada . Del cos-
tat esquerre hi resten en peu dues pedres ; la més acostada a la capçalera té
o`85 metres d'amplada, 0`35 de gruix i I`45 d'alçada ; la que segueix, o'95
d'amplada, o'4o de gruix i 1'5o d'alçada . Del costat dret sols en resta una
tocant a la capçalera, i te o '90 metres d'amplada, o'3o de gruix i 1'7o
d'alçada.

Garbellada la terra negrosa arrencada en l'excavació, apareixen altres
bocins de la dita terrissa, fragments d'os i un tros de fulla de ganivet de
sílex de color negre-cendrós.

(I) Fou descrit (situant-lo equivocadament al ternie de Palamós), pel Dr . D. M . CAZURRO en sa obra Los Momementos
Megalíticos de la Provincia de Gerona ; però no s'hi practicà cap mena d'excavació .

~%~%%i
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Les pedres són totes de granet : hi manquen les que cobrien el sepulcre,
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que forma una cambra rectangular (figs . 145-146) .

	

Fig . 115 . —sepulcre de

Sant Joan de Palamós . SEPULCRE DE MONTAGUT . — D'aquest sepulcre

	

Puig-ses-Forques

ningú en tenia notícia : fou el Sr . Barceló, de Palamós, el qui el va trobar i
ens hi acompanyà amb els Srs . Camós (pare i. fill) . El camí que més s'hi apropa és el de la
casa de La Bell-hoch i enderrocs del castell de Vilarromà . Està situat al bell cim del Monta-
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Lut, en la part des d'un es dominen els

Fig. 146 . — Sepulcre de Puig-ses-Forques

tres

plans d(' Palan-16s i Vall-llòbrega, dintre del terme de
Sant Joan de Palarnös.

Es una petita cista rectangular, Illalgrat
les pedres laterals han fut moviment separant-
se de la I'n 'a recta (figs. I48 i 151) . Ses pedres
sòn de llicorella IDicàcia, restant-ne en peu
quatre i aula (le caiguda al costat dret . La
llosa de la capçalera es ben tallada ; té (des-
prés de l'excayaciú) I'3o metres d'alçada per
1 ' 25 d 'amplada i o'5o de gruix . La del costat
esquerre Illldeix I metre (l'alçada, O ' 8O (l'am-

plada i o'3o (le gruix ; la que la segueix, o'()5
d'alçada, I metre d'anlphtda i o`18 de gruix . I .a
d(1 costat dret a la de la capçalera, I metre
d'alçada, o ' Oo d'amplada i 0'J5 (lc gruix . I }i
manca la llosa o lloses que cobrien cl sepulcre.

Excavació . — . o hi ha senyals d'haver es-
tat excavat aquests últims anys, però el jaci-
ment o capa de terra negrusa ((lu 25 centínle-

vulnerat ende gruix) apareix molt remogut : acgurament fou
altres poques.

Hi trobem fragments de terrissa negrosa feta a mà i un petit
esclat de sílex negre . Entre els pocs palets rodats, n'hi ha un d'alli-
sat ('una cara.

Fitor. S1•.PULCRE DE SERRA MITJANA . — L'antic terme du la
parròquia de Fitor (agregat avui a Fonteta) és dels niés abundants
en restes de megalits . .Àls estudiats i descrits pel 1)r . Cazurro ( 1 ) s' IIi

han d'agregar el de Serra Mitjana i el du la Vinya Gran, situats tots
en les últimes ramificacions de Les Gavarres, davant dels plans (le
La Bisbal i. Palafrugell . El dc Serra 1litjana es troba en la carena
de la dita serra, a unes cent passes a la dreta del camí del Por-
tal de Sant Jaume, sortint (le Can Plaja.

Es una cista rectangular bastant allargada (fig . I}9), de 85 centímetres

Fig. 147 . — Sepukrc de

I'uig-ses-Fo)rques (1, '4 apr.)

d'amplada per 2 ' 15
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Fig . 148 .—Sepulcre de Montagut
(Sant Joan de Palamós)

Fig. 15o . — Sepulcre de la Vinya

Gran (Fitor)
Fig . 149 . — Sepulcre de Serra

Mitjana (Fiter)

metres de llargada . Hi falta la pedra cobertura, que lia estat mig partida i caiguts els dos tros-

sos, un a cada part del monument ; el tros de la dreta té I'90 metres per I'25, í el de l'esquerra

(1) Obra citada .
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1`55 per

	

en Ics seves mides màximes. Al costat dret hi apareixen arrenglerades tres pedres
amb aquestes mides, per ordre de llur col . locació : (64 centímetres d'alçada, 25 de gruix i 68
d'amplada) — (66-18-9o)

	

(75-17-52) . Al costat esquerre hi ha tres pedres més, d'aquestes gran-
dàries, també en centímetres : (8o-17-75) — (70-20- 25) — (75- 22-75) .

Ha estat excavat per un senvor estranger, segons ens digueren . Garbellades les terres per

493

Fig . 151 . — Sepulcre de Montagut Fig. 152 . — Sepulcro de la Vinva Gran'

ell remogudes, i arrencades novament per nosaltres, trobem fragments de terrissa negrosa feta a

mà i altres de més grollera, de color rogenc.

SEPULCRE DE LA VINYA GRAN . — Es troba a uns tres hilòmetres de l'anterior, a l'extrem de

la serralada a les envistes de Llofriu.
Es una cista feta de pedres molt groixudes de pisarra compacta (figs. 15o i 152) . La pedra

que el cobreix té I'90 metres dia llargada per o`5o de gruix i I'40 d'amplada. La sostenen quatre

pedres: la capçalera té 95 centímetres d'alçada, 25 de gruix i 70 d'amplada . Les del costat dret

sén dues (90-50-90) i (70-30-50) . La última, del costat esquerre, és una de sola, de 90 centíme-

tres d'alçada, 3o de gruix i 1'6o metres d'amplada.
Serveix encara com de barraca, i la poca terra que hi ha en son interior ha estat dipositada

modernament . — MATIES PALLARÉS.

ELS SEPULCRES MEGALÍTICS A L'ALT URGELL

Fon dels publicats per D . Lluís Marian

Vidal en ~Ilcís 7ftofnumefttos •megalíticos v
Otros moí+tumentos megalíticos en Catalrurta (1),

eren ben escasses Ies noves que es tenien
de sepulcres nlegalits de -l'alt Urgell. En

una exploraciú durant els mesos d'octubre
i novembre de l'any 1920 s'en pogueren

estudiar i excavar deu d'inédits . A més

s'excavaren tres dels ja descrits per don
Lluís Marian Vidal, pci à no excavats . Els
resultats i troballes de la nostra exploració

sún els següents:

Turbiàs . SEPULCRE LA CABANA DELS

MoRos . —Es troba (lins la vall de Castellbò, Fig. 153 .— Sepulcre de La Cabana dels Moros (Turbiàs)

(1) Jlcntorias de la Mal .4 ca<leneia de Güncias y ,1 'tes de Ba, cclona, 1893 i 1911 respectivament .
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a la dreta del riu, en la serra d'Eres, a 1,262 metres d'altitud . Es de forma rectangular, for-

mat per tres lloses de llicorella
que aguanten una rabassuda
coberta (figs . 153- 1 54) .

Mides : Pedra A, 2 metres de
llarg per o'35 d'ample i 1 '40
d'alt : pedra B, 1'5o metres de
Llarg per o'25 d'ample i I`40

d'alt; pedra C, i metre de llarg
per o'IO d'ample i 0'70 (l'alt:
pedra-col) rta, 3 metres dc llarg
per 1'70 d'ample i' 0`Io d'alt.
La pedra

	

està partida.
Serveix de barraca, 10 que fa que restés molt poca quantitat de terra

per excavar: a dos palrns i mig (le fondària ja sin t cl fort ; en l'angle que
fermen les pedres .1 i C hi sortiren tres fragments de terrissa feta a mà,

1

	

5 { . —'rurbi~ts .

	

de cole1 negrhs i pertaI erts a tres vasos diferents, quatre ganivets de
l .a Cabana dels Moros

	

sílex i dues puntes de sageta de sílex blanc (fig . 155) . En cl restant de la
cambra no hi sortí res.

El Sr . Vidal en parlà en Otros utonuuaentos ;u(galítieos, però no l'excavà ni publicà la planta.
Sarcèdol . SErULCRI . I_ .v CABANA PELS 111oxos. — Situat a mig quilòmetre del caseriu de Sar-

cudol, agregat de Vilainitjana del Cant6, cn cl lloc anomenat «Camp Llco-
nart», a 1,088 metres (l'altitud.

Està format per tres lloses de llicorella i cobert per una llosa de la
mateixa pedra.

Mides : Pedra :1, 2 metr es de llarg per 0 '30 de gruix i 1 ' 15 d'alt ; pedra
13, 2 metres de llarg pur o`3o de gruix i 1`20 d'alt ; pcdra C, 0'90 metres de
Llarg per o15 de gruix i I'o5 (l'alt ; pedra-coberta, 2 '20 metres de llarg per
0' 40 de gruix i I'IO d'ample (fig. 156). Està assentat sobre el ferm, sense
gens de terra a l'interior (le la cambra . El Sr. Vidal en parlà en Otros
monumcn.los luegalíticos, mes no publicà la planta.

Organyà . SEPULCRE DEL CAP DEL SOLAR DE 1 .A PIULA. — Entre \o-
ves i Organyà, en un serrat anomenat cl ((Cap del Solar de la Piula>>, dalt
d'una cinglera a la dreta del Segre . Sota mateix del sepulcre, a mitat de
lat cinglera, hi lla una gran bauma anomenada la «Cova de I'Olimini '>, qual
Vol és tot de roca ferma sense jaciment.

Fig. 156 . — Sarcèdol
'La Cabana dels Meros El formen tres lloses de calissa, amb coberta, la pedra de la dreta

està una mica inclinada cap a dins; la de la capsalera és partida en dos
trossos; està voltat d'un amontonament de pedres, però es veu clara-

ment que no forma tümul (figs . 157-158).

Mides : Pedra .1, 1'90 metres dc llarg per o ` 25 de gruix i o'85 d'alt ; pedra B, 2 '20 metres de
llarg per 0 '25 de gruix i
I`IO d'alt ; pedra C, o'85

mcties de llarg per o`i5
(le gruix i o'5o d'alt;
pedra-coberta, 2'4o me-
tres de llarg per o'35 de
gruix i 1'7o d'ample.

Fa poc lia sigut bui-
dada buscant-hi tresors,
havent escampat la terra
pels voltants, essent del
tot difícil poguer mirar si

r	 ,. ,	 r

	

surt quelcom.
Pallerols . SEPULCRE

Fig . 157 . — Organ~ à .

	

DE LA COLLADA D ' ORRIS.
Sepulcrcre del Cap del Solar

de la Piula

	

— Dalt de la «Collada
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Fig . 155 . —Turbiùs . Punte gi de sageta i ganivets
de sílex de La Cabana dels Moros (2/5 apr .)

Fig . 158 . — Sepulcre del Cap ciel Solar de la Piula
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d'Orri», a uns 6 quiléme-
tres de Pallerols, al mig
cir1 bosc i molt amagat.
El forma una caixa rec-
tangular formada per tres
lloses de llicorella i restes
( - 'una altra llosa que tan-
cava l'entrada ; la llosa de
la coberta és partida, ha-
vent-n'hi un tros dins i
l'altre a la part dreta (figu-

res 159 i 16o).

Mides : Pedra A, 2 '20

metres (le llarg per 0`30 de
gruix i 1 ` 20 d'alt ; pedra B,
2 `20 metres de llarg per o'40

gruix i I'2o d'alt ; pedra C, o'8o metres de llarg per
a

	

b

	

O ' 25 de gruix i
. S 1 ' Io d'alt ; pedra

I), 0`60 metres de
llarg per o'15 de
gruix i O'45 d'alt;
pedra - coberta,
2 '50 metres de

Fig . 162 .—Puntes de sageta i ganivets del
sepulcre de La Collada d'Orri (1, '3 apr .)

llarg per O`40 de gruix i 1'6o
d'alt.

Fa cinc o sis anus un subjecte
de Pallerols l 'excavà i rompé la
llosa de la coberta amb busca de
tresors . Treient la terra que que-
dava a clins, es pogué recollir,
sense cap ordre, els objectes se-
giients:

Un fragment d'un vas de
terrissa negrosa (fig . 16r a), fet
a mà, llisa i molt polida ; altre
fragment d 'un vas de forma de

casquet esfèric (fig . 261 b), i un
petit fragment de terrissa molt
groller pertanyent a un vas de
més proporcions i de forma inde-
terminablc; a més, dos ganivets
de sílex negre, un fragment també
de sílex blanc i tres puntes de
sageta de sílex blanc (fig . 162).

La Parròquia d'Ortó . SE_-

PULCRE DEL SERRAT DE L ' ÀSE,

	 Format per quatre Llosses de
calissa i rodejat d'un túmul de ,ti

metres de diàmetre, fou excavat
no se sap per qui, i avui els pas-

tors l' ban . omplenada de pedres
perqué no els hi caigués a din-

Fig. 163 . — La Parròquia d'Ortó . Sepulcre del Serrat de l ' Ase

	

tre algun cap de bestiar (fig. 163).

Fig . 159— Pallerols . Sepul-
cre de La Collada d'Orri

Fig . 16o . — Sepulcre de La Collada d'Orri

de

s

	

,>

	

,,
cm.

Fig . 16r . — Vasos del sepulcre
de La Collada d'Orri
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Mides: Pedra A, 1 '90 uretres
de llarg per o `;5 de gruix i I'6o
d'alt ; pedra 13, 1`6o metres (le

llarg per 0'23 de gt•nix i 1'(io

(l'alt ; pedra C, 0 ' 70 metr(S de
Llarg per o'16 (IC gruix i 1'6o
d'alt ; pedra I), 0`6o metres de
llarg per 0 ' 25 de gruix i 1'6o

d'alt.
SEPULCRI : DELS BEDOL1 .s. —

A tres centes passes de la casa
de Conarbau, en la vessant d'un
tort) anomenat (gels trossos (le

Conarbau.
Es troba en molt bon estat de

conservadO, conservant-se totes

les lloses que formen la caixa,
com també la coberta ; està rode-
jat d'un túmul de pedres petites

que la cobreixen, deixant veure
únicament un tros de la llosa de
la coberta. Fou regirat per uns
pastors que feren un dot en el
túmul fins arribar a una de les
pedres de la capçalera, rom-
pent-la i deixant-hi Iúlicament
una escletxa per on s'hi entra
amb molta dificultat ; buidaren
la cambra, no sabent-se si hi
sorti quelcom . Les lloses són de
calissa (figs . 1641 165).

Mides : Pedra A, 1'90 metres
de llarg per O'40 de gruix i i'io
d'alt; pedra B, 1'90 metres de

metres de llarg per 0 '20 de gruix i o'90 d'alt:
pedra-coberta, 2'50 metres de llarg per o`6o de

Fig. 164 . — La Parròquia (FOrtó . Sepulcre dels Bedo]Is

llarg per 0'40 de gruix i i'Io d'alt; pedra C, o

pedra D, 0'15 metres de gruix i o'90 d'alt;
gruix i 1 '6o d'ample.

Noves . SEPULCRE DE SARRI. — A l'extrem

del Ba ridà.
El formen set lloses de calissa, dues per la part niés llarga i tres

manca la llosa de la coberta i està voltat de túmul (fig . 166).
Havia sigut també regirat ; mes, acabant-lo de netejar, hi

esmicolats, entre ells quatre dents i un caixal, un
petit fragment de ganivet de sílex blanc i clos
trossos de bronze d ' objectes indeterminats.

Mides: Pedra A, 1`6o metn,s de llarg per 0`25

de gruix i 1 '20 d'alt ; pedra B, 1'7o metres de llarg
per o`35 de gruix i I'Io d'alt ; pedra C, o'6o me-
tres de llarg per o'15 de gruix i o'55 d'alt ; pedra

D, o'6o metres de llarg per o'15 de gruix i o'55

d'alt . ; pedra E, 0'40 metres de llarg per 0 '20 de

gruix i o `8o d'alt ; pedra F, o '90 metres de llarg per

0 ` 15 de gruix i o'70 d'alt ; pedra G, o '45 metres de

llarg per o'15 de gruix i o'7o d'alt ; diàmetre del

túmul, ZI metres.
SLPULCRE DELS SOLANS DELS CoMs. —Es molt

semblant al del »Serrat de l ' Ase,>, però fou des-

del serrat de Sarri, a cosa (l'una llora de la casa

a un cap, i dues a l'altre ; hi

poguérem recollir ossos humans molt

Fig . 165 . — Sepulcre dels Bedolls
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Fig . 166 . — Noves . Sepulcre de S .irri

truït ja fa anys ; fou volat amb dinamita, quedant convertit amb un munt de pedres difícil de-

poder esbrinar la forma exacta ; era de roques calisses i tenia túmul.

Fígols . SEPULCRE DEL LLAGI'NÀs . — Està situat a la punta del serrat del Llagunàs, domi-
nant tota la vall del Segre, a una hora i mitja del poble de Fígols.

El formen tres lloses de calissa que aguanten una coberta, i és voltat de túmul (figs . 167

i 168) . Serveix encara actualment de barraca ; a dins hi havien dos palms de terra que, després

de garbellada, únicament hi poguérem recollir dos fragments de terrissa feta a Inà i tres dents

humanes . Degué ésser buidat fa molts anys, doncs ningú recorda que s'hi hagen fet treballs.

Mides : Pedra A, 1 '6o metres de llarg per 0'30 de gruix i z'io d'alt ; pedra B, 1'5o metres de

llarg per 0'30 de gruix i 1'3o d'alt ; pedra C, o'75 metres de llarg per o '3o de gruix i i'io d'alt;

pedra-coberta, 2 metres de llarg per 0'45 de gruix i 1'75 d'ample ; túmul, 8 metres de diàmetre.

Perles . SEPULCRE DEL COLL DE DURAU . -- En la partida de Forn, sota el Puig de Galliner

i a dues-centes passes del camí que va d'Organvà a Labança.

63, — Institut d'Estudis Catalans
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Fig. 167 . — Píg~ls . Sepulcre del Llagunàs

Forma una caixa amb quatre llenques de calissa ; la coberta és partida amb dos trossos, rompuda

intencionadament quan degueren escurar-la ; d'això ha de fer molts anys, doncs un vell d'aquella

encontrada recorda haver-la vista sempre igual . Està rodejat de túmul . S'excavà la terra que

quedava a dins, sense cap resultat (figs. 169 i 171).

Mides : Pedra A, 2 metres de llarg per 0`30 de gruix i I ` 30 d'alt ; pedra 13, 1`5o metres de llarg

per 0'30 de gruix i 1 d'alt ; pedra C, i metre de Llarg per 0'30 de gruix i I d'alt ; pedra D, 0`7o me-
tres de llarg per O`30 de gruix i 1 d'alt.

Els dos trossos de la tapa mideixen : l'un,
2 ' IO X I ` IO metres, i l 'altre 2 X I '50, tenint o `40
metres de gruix . El túmul és de 8 metres de
diàmetre.

Montanicell . SEPULCRE DE LA DEVESA DEL

ROGE r . — En el lloc anomenat «Les Planes», a
cosa d'una hora i mitja d'Organyà, prop del
camí que va (l'aquest poble a Montanicell
(a tres-centes passes a l'esquerra del camí).

Format per tres lloses de calissa, amb co-
berta i sense ttímul.

Hi ha poca terra, i, un cop porgada, hi sor-
tiren clos fragments de bronze indeterminables
i varis caixals humans (figs . 170 i 172).

Mides: Pedra A, 2 metres de llarg per o`3o

planta

_ 9S

Fig . 168 . — Sepulcre del Llagunàs
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de gruix i i (l'alt ; pedra B, 2 nlctrt•S (IC llarg per o'3o (le gruix i 10 d'alt ; pedra C, o`95 me-
tres de llarg per 0 ' 20 (le gruix i 0`90 d'alt; pedra-coberta, 2 metres de llarg per o'45 de gruix i
1`35 d'ample.

SEPULCRE SEGON DE LA 1)EVES :1 DEL ROGET. -- A poca distància de l'anterior, ha sigut total-
ment buidat, caient i rompent-se una de les pedres dels costats, per qual motiu està inclinada

la coberta . Es de pedres calises i de
forma igual a l'anterior . Al voltant
hi han uns munts de pedres que no
es pot determinar si formaven túmul
(figs . 173 i 174).

Te rl il

-FIantP q
Panca

Fig. izo . — Montanicell . Sepulcre primer
de la Devesa del Roget Escala 1 :5oFig. 169 . — Perles . Sepulcre del Coll de Durau

Fig . 171 . — Sepulcre del Coll de Durau Fig. 172 . — Sepulcre primer de la Devesa del Roget

Mides : I'cdra A, 1`5o metres de Ilarg per o'25 de gruix i o`7o d'alt ; pedra B, 1'7o me-

tres de llarg per o'4o de gruix i o'90 d'alt ; pedra C, o`6o metres de llarg per o'25 de gruix
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Fig. 173 .—Montauicell.
Sepulcre segon de la

Devesa del Roget

i o'6o (l'alt; pedra-cober-

ta, 2 metres de llarg per
o'4o de gruix i 1 ' 3o d'am-
ple .

Tots aquests sepulcres
per sa forma poden agru-
par-se al tipus cle cista
amb i úmul o sense, i per
ses troballes, principalment

per les puntes de sageta
de sílex ben retocades, en
forma de fulla de llaurer
i lenticular, poden col . lo-
car-se en el ple eneolític.

— j . COLO1i1NAS ROC .‘,Fig. x74 . — Sepulcre segon de la Devesa del Roget

GALERIA COBERTA DE PUIG-SES-PEDRES (SANTA MARIA DE CORCÓ)

Aquest curiós monument megalític està situat a la surtida del poble de Santa Maria de Corcó

o L'Esquirol, a la dreta dc1 cansí pel qual es va a Can Toni, a sobre d ' un petit serradet anomenat

Puig-ses-Pedres.
Actualment el megalit està en part destruït, no quedant resta de la pedra o pedres cobertores,

si no ho són algunes que no guarden ordre amb les lloses dretes . Abans de l'excavació les pedres

de la part Ocst sortien sobre el terrer I'2o metres a l'exterior i 75 centímetres a l'interior, mida

vertical ; les altres pedres sobresor-
tien de 20 a 65 centímetres . Les
dues que formen la paret de po-
nent estaven descalçades pel costat
exterior, menties que a l'interior
encara hi havia un bon gruix de
terra, que un pagès remenà, en
part, poc abans d'arribar nosaltres
(fig . 171).

Inspeccionant els voltants de la
galeria, trobem, a flor de terra, un
fragment de fulla de ganivet de
sílex blanc.

Garbellem detingudament I us

terres remogudes anteriorment per
mans profanes, trobant bocins (le

terrissa llisa feta a mà i ossets
humans .

	

A ,-

Obrim l'excavació per la part
Sud i de fora del monument, en-
fondint fins a trobar la roca viva.
Trobem un gruix (le 15 centíme-
tres de terra vegetal, r, dessota, sui
altre de 65 centímetres de terra
v :rge argilo-sorrenca . A la mateixa
entrada del megalit apareix (entre
la capa vegetal i la terra verge)
una prima (apa de terra ncgrosa
anrb petits fragments d'Ossos hu-
mans . 1:1 elit jaciment es va engrui-
Nillt ai . n1(SIlla que at11C111 penetraUll

	

Fig . 175 . — Santa Maria de Corcó. Galeria coberta de Puig-ses-Pedres
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en la galeria, i prop cle l'entrada observem que la capa negrosa s ' engruxeix sobtadament i' hussa
cap al fons en sentit d'Est a Oest, apareixent-hi molts ossos humans, barrejats i trencats, amb
fragments de crani en la part Est . Al seu acabament la terra negrosa descansa en una llosa
plana posada sobre cl sol verge, orientada com la sepultura, de i`47 metres de llargada per
48 centímetres d'amplada i 20 de gruix ; damunt (l'aquesta llosa, entre els ossos humans, hi
apareix una fulla de ganivet de sílex de 55 millímetres de llargada.

Continuem l'excavació galeria endins i, seguint els accidents que va formant la terra verge,
trobem una altra mena de jaciment, poc ahans d'arribar a la capçalera . Tallant-lo per la meitat
hi ha una llosa que ve a restar al nivell del mig caire de la galeria . A Sota de la llosa hi apa-
reixen pocs ossos ; en canvi, a sobre n'hi surten molts, i, demés, una fulla de ganivet de sílex
(incompleta per haver escapçat i perdut un fragment) i un botó d'os triangular perforat en
forma de V (fig . 176).

Fig, 176. — Sepulcre de Puig-ses-Pedres
Peça d ' us (1 ,'1)

Fig. I77. — Sepulcre de fuig-ses-Pedres
Peça de collar de petxina ( 1 /1)

Excavem també a fora de la galeria en la part Est, on descansa un túmul o munt de terra i
pedres. A sobre hi apareix una prima capa de terra vegetal, i a sota moltes pedres llargarudes, po-
sades a plec de llibre. Al cim del túmul lli recollim qualques ossos humans, una fulla de ganivet
de sílex blanc i un gra de collar foradat, fet d'un fragment de pecten polimentat (fig . r 77) .

Una volta excavat del tot el sepulcre resulta una galeria coberta amb túmul . Cal observar
que una de les lloses del costat E . ha fet moviment, separant-se de la línia (le les demés, donant
així la planta del sepulcre un aspecte estrany ; emprò quan la galeria es trobava intacta devia
ser del tipus regular amb parets paral•les.

Material arqueològic . Objectes de pedra.— Fulla de ganivet de sílex negrós (incompleta) : llar-
gada, io centímetres ; amplada, I'7; gruix, o`5. Fulla de ganivet de sílex blanc : llargada, 7 '5
centímetres; amplada, 1 ' 5 ; gruix, o'3 . Fragment de fulla de ganivet de sílex groguenc : llargada .,

5 ` 5 centímetres ; amplada, 2; gruix, O'4 . Fragment de fulla de ganivet de sílex blanc : llar-
gada, i`8 centímetres ; amplada, I'5 ; gruix, O'35.

Objectes d 'os o de petxines .— Bot() d'os amb perforació en forma de V: llargada, i centímetre;
amplada, 1`2 ; gruix, 1`6 (fig . 176) . Peça de collar feta (l'un fragment polit de petxina: llargada,
3'6 centimetres (fig . 177) . Fragment de petxina : llargada, 5 centímetres.

Ceràmica . — Diversos fragments de vasos fets a mà sense ornaments . — M.m:As PALLARÉS.

SEPULCRES MEGALÍTICS EXCAVATS PEL MUSEU DE VICH

Els que fins fa poc visitaven el Museu Episcopal de Vich observaven que d'entre els diferents
objectes exposats en les seves atapeïdes vitrines n'hi havien pocs en la secció prehistòrica i encara
eren els més escassos els pertanycnts a la plana de Vich.

Però fa cosa de clos o tres anys que nasqué una fillola ciel Cent ► e Excursionista de Vich for-
mada de joves ardits i entusiastes que han seguit tots els indrets de la comarca, visitant els mo-

numents més coneguts i inventariant els més oblidats i obscurs, particularment els sepulcres nle-
galltics, tant descuidats abans.

Les troballes fetes fins n la (lata h .ul sigut publicades en el Butlletí del Centre Excursionista de
Vich, en la Prehistòria Calalana del I)r. Bosch Gimpera (que citarem amb les inicials B . C. E . V.

i P. C., respectivament), en diversos periòdics i en la Memòria de mossèn Gudiol La nova ins-
tal'lactó ausefana, compendiat i augmentat en part en un folletó velografiat d'En Josep JL^

Gudiol intitolat Les primitives civilitzacions ausetanes, la cita del qual abreviarem amb les 11e-

tres L. P. C. A. Per no tenir gravats la major part d'aquestes publicacions o ser difícilment
accessibles les que'n tenen, convé reunir aquí els resultats d'aitals exploracions, que han enriquit

notablement el Museu de Vich .

i
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Fig . 178 . — Va; de la galeria
coberta de la Serra de l'Arca

(1 /3 apr .)

1 . GALERIES COBERTES .

	

Ayguafreda . SERRA DE L ' .1RCA ( 1) .

— Fou publicada en la CrO,iica de 1 ' :1NUARI anterior i allí rs poden
veure les seves dimensions i forma, així com el pla.

Es troba en la serra que li dóna nom, entre l 'estació d ' Avguaftcda
i la parròquia d'Avguafreda de 1)alt . Conserva dues pedres laterals
que s'han juntat; la que servia de coberta s'ha partit, i tres, la meitat
Ines petites que les altres, que serien el corredor o galeria . Es veuen,
a més, restes d'un túmul que tindria uns 8 metres de diàmetre.

Els objectes trobats en la seva excavació són : una multitud (l'os-
sos, fragments de ceràmica a mà, un (Pells amb tres ratlletes incisos i
un altre amb una sèrie de pics formant un fris; varis trossets de sílex:

tres peces (l'os rectangulars amb la secció triangular i doble perforació en forma (le V, dues de

senceres (47 X II mil .límetres) i una de trencada ; un vaset de parets fines i terra rogenca amb
un mugró al costat i una lleugera inclinació vers l'inte-
rior de la boca, de 4 ' 5 centímetres d'alt per 8'6 de dià-
metre, reconstruït recentment (fig . 178).

Però la peça més rica consisteix en un preciós gani-
vet de sílex de 32'5 centímetres de llarg per 3 ' 5 d'ample
màxim, notabilíssim per la perfecció del seu tallat ( 2) .

Folgaroles . PUIG-SES-LLOSES . —Es el més aprop (le
Vich, i, encara que deformat per l'edificació de l'ermita
de Sant Jordi, es veu a simple vista la classe de monu-
ment a què perteneix, conservat tal volta per ésser al
cim (l'un turó incultivable.

Les dimensions del sepulcre són grandioses i les
pedres també (fig. 179) . Es diu si ha
sigut excavat fa molt temps, perd
no se sap en procedeixi cap peça im-
portant . Posteriorment, en algunes
petites cates, ha sortit una rodella
d'os perforada i alguns trossos de ce-
ràmica a nlà (3).

Santa Maria de Corcó . PUIG-sES-

PEDRI.s. — L'excavà 1' INSTITUT (4), i

les seves troballes són exposades al
Museu del Parc de Barcelona . Pos-
teriorment alguns excursionistes de
Vich, en petites cates, hi han trobat:
una rodella de collar de malaquita (?),
perforada, de 7 mil.límetres de dià- Fig. 180 .- Galeria

Fig . 179 .—Galeria coberta de Yuig-ses-Lloses

	

metre : una rodella d 'os de 9 mil . límu- cuberta de fuig-rodó

tres; un tros de plaqueta rectangular

de coure, doblada, de ii mil . límetres (5) ; dues rodelles de pedra negra forada d'i cuntímutre de

(liàrnm tre, i un tros (le sílex de 16 mil . límetres, dipositat lo tot últim al Museu de Vich ( r').

L ' Estany . PUIG-RODÓ (7 ) . — Es distingeix (le les altres galeries cobertes per presentar dues
('ambres trapezoïdals separades per una pedra, les mides de les quals estan indicades en cl plat

(fig . 18o), seguint altres pedres del corredor d'entrada . El conjunt és d'uns 4 metres i també

tindria túmul.
Entre el material, com en totes trobat en desordre, a més d'ossos, aparegué terrissa llisa i

(1) ANUARI DE L ' INSTITUT, Crònica, V, pp . 594 1 seg ., any 1913-14 ; B. C. E. V., vol . I, pp . 194 . 196 ; P . C ., p . I08;

L. I' . C . A., pp . 1 4- 1 7 .
(2) Vegi's les figures del lloc citat de l'ANUARI anterior.
(3) P . C., p . 109; L. P . C . A., pp . 12-13.
(4) Vegi's p . 50o del present ANUARI.
(5) Coure, 79'67 ,ó ; estany, 0`74 °,ó ; P lom , 1`10 % . Analitzat pels Drs . R . Casamada i Fidel Raurieh, al Laboratori

de Química i Tècnica Física de la Facultat de Farmàcia.
(6) P . C., pp . 108-109 ; L. P. C. A., pp . 18-19 ; B . C. E. V., vol . II, p. 18.

(7) L . P . C. A ., pp . 21-24 .
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ornada, dues rodclles d'os perforades de les corrents i una sageta completa de coure (87 '91
per zoo de coure i 2'83 per Zoo d'estany) (1) de 65 mil.límetres, de forma de fulla de llorer aca-
bada en espiga.

I I . CISTES RECTANGULARS . Ayguafreda . CRUILLES. — Está situada en la serra en que
lli ha el castell del mateix nom . Tindria un túmul d'uns 7 metres, a jutjar
pels restes que es veuen encara . El desordre de les troballes prova, com en
les altres, que havia sigut profanada alguna vegada . A més de varis trossos
(le sílex de tipus indefinit i alguns fragments de ceràmica a mà, Ilisa i ne-
grosa, i amb incisions, tres objectes d'os, dos d'ells perforats amb doble

perforació en forma (le V, de 55 t 15 i 20 X 15 mil .límetres, respectivament,
i cinc rodclles (l'os de diferents tamanys que oscil .len entre 5 i lo mil . lí-
metres de diàmetre, perforades (2).

SFRRA DE L'ARCA . — No s'ha (le confondre amb la galeria coberta del

mateix nom, portant la mateixa denominació per ser prop d'ella i tro-
t	 M	

bar-se en la mateixa serra (3).
Fig . 181

	

Semblant a l'anterior per la forma és una mica més gran (fig . 181) . El
Cista de la Serra de l'Arca túmul, com la de Cruïlles, tindria 7 metres . Remoguda més que les altres,

es destruiria tot el seu mobiliari, ja que a l'excavar-la no s'hi trobà res
que pogués figurar al Museu.

Rupit . PLA DELS LLANCERS. — Es troba en el Hoc anomenat Camp Salarca . Els objectes estan
molt dispersats, ja que en té el Sr . Bosch de Sant
Feliu de Pallarols, el Sr . Cazurro i el Sr . Sala de
Vich, qui posseeix una bonica fletxa amb espiga,
un tros de ganivet molt fi, una peça triangular
amb perforació en forma de V. Ademés el Museu
n té varis fragments d'atuells de terra cuita fets

quasi tots amà (4).

Rejols. — N'hi han dos, com la del Pla dels
Llancers, en el terme de Rupit, prop de la masia
de Rejols, que els dóna nom . No han sigut exca-
vades. En una superficialment hi sortí un frag-
ment de sílex.

Cornet . — N'hi ha dues que distingirem amb
els n Iímeros I i 11.

La I conserva les sc ves pedres que han per-
mès fer el seu pla i res més, ja que per ésser sobre
la roca i en una pendent, les aigües s'emportarien
el seu mobiliari.

La II, prop de Can Pregones, és aprop de l'ante-
rior, i per aquesta raó la posem aquí, ja que és im-
possible donar-ne el pla per la seva total destrucció.

El Museu posseeix, procedent d'aquesta, una

	

• vE;''

sageta de sílex blanc finíssima, de forma de fulla
de llorer, retocada per ambdues cares (fig . 182), un
cargol marí foradat, fragments de terrissa grollera,
dos trossos (le coure i dues rodelles de petxina fo-
radades (5).

Granera . CRUSELLA . — L'excavà c•1 Sr . Sala i
Molas . No s'hi troba res ( 6 ).

III . CISTES QUADRANGULARS . Estany . L ' HORA BONA. — En el serrat de l'Horabona

hi ha una cinta quadrangular d'1 metre de costat . Ha sigut excavada, però no s'hi ha trobat res.

r

Fig . 182 . — Troballes del sepulcre de Cornet (2(3 apr .)

(i) Anàlisis dels Drs . Casamada i Raurich en el Laboratori de Química i Tècnica Física de la Facultat de Farmàcia
de l'Universitat de Barcelona.

(2) B . C. E. V., II, p. 155; P. C., p . 16 ; L. P . C. A ., pp . 29-30.
(3) Publicada a l'AN1'Al21 DE L'I`STITUT, Crònica anterior, lloc citat.
(4) I' . C., p . 16 ; L. P. C. A., PP• 3 1 . 33 ,
(5) P . C., 1) . 117 ; L. P . C. A ., p . 34 .
(V)

	

P . C., p. 117 ; L. P. C. A ., p . 34,



ANUART DE L ' INSTITUT D ' ESTUDIS CATALANS : MCMxv-xX

Sant Bartomeu del Grau . HI RyIOT DEL VILAR .	 1)e les mateixes mides i forma que l'an-

teriou, contenint a méS 1111 túmul de 4 metres.
Entre les troballes s'ha de citar, a més d'ossos, un tros de terrissa a mà, granelluda, i un

fragment de ganivetet de sílex blanc, de 45 mi1•línuetres per r d'ample ( 1) .

IV . CISTES TRAPEZOIDALS . --El Brull . CISTA DEL MAS DEL BOIx.
Les estribacions (leu Montseny serien riques en monuments megalítics, ja que,
a niés dels dos de la Serra de 1'Arca i de Cruïlles, s'hi
troba aquesta en el terme del Brull . Tindria un tú-
null de G metres. En mig del desordre acostumat
aparegueren a l'excavar-se : ceràmica mal cuita or-
nada amb ratlles paralleles a la baca : alguns trossos
(le coll dr vasos (uns amb la boca dcntellada i un al-
tre amb triangles incisos plens (le decoracions linials).

Nzl'e ♦
Varis fragments poden unir-se per pertànyer al ma-

IS3

	

teix atuell, que és llis i d'ells deduir-se la forana que Fig . 184—Cinta de l'Espina.
cinta de l'Espina

	

tindria (un-casquet esfèric amb una depressió al coll

	

Vas a ma (I/ :I apr .)

i dos mugrons) . Amés d'aquesta abundància (le cerà-
mica, s'hi trobaren dos fragments de plaqueta de coure, l'un de forma de disc de 8 centímetres de

diàmetre i l'altre de 22 10 mil•Innetres, i unes esquirles de sílex, alguna de molt ben retocada,
però cap (le forma definida (2).

Collsuspina . CISTA DE L ' ESPINA . —ES

aprop de la masia de 1' Espina, en una serra

que la generació actual la senyala amb el
nom de la masia (fig. 183) . Tenia túmul d'uns
7 metres, i, en mig del desordre consegiient,

sortí una gran abundància de restes . Amés
de la terrissa a mà i grollera, aparegué una
alleta sencera (fig . 18 .}), amb un mugronet,
de terra negrosa i mal cuita, de 78 mil'líme-
tres de diàmetre màxim i 37 d'altura ; 6 ro-
delles d'os pertorades, una meitat d'os i
l'altra meitat de petxina ; 8 peces d'os pris-
màtiques triangulars, amb doble perforació
en forma de V de 51 x IS mil'límetres, dues
d'elles ornamentades (dobles cercles concèn-
trics a cada cara del prisma) ; 9 de la ma-
teixa forma, més petites, variant entre 23 i
32 X 11 mil-límetres ; 9 amb una sola perfo-
ració en V de 16 x 7 mil•límetres, dues d'elles
amb els cercles concèntrics incisos; tres frag-
ments de la fo rma i dimensions de les pri-
meres 8, una d'elles amb la dita ornamen-

eb ei tació de cercles ; un botó d'os molt polit
cremat, de base quadrada i forma piramidal
amb perforació en V, d'uns 21 miliimetres
de costat de la base (fig. 185) ; una punta
petita de punxó d'os de 25 mil•límetres de
llarg ; 4 trossos d'anella d'os, i una punta

de sageta de coure (95 per roo de coure i

	

per roo d ' estany) de 14 millímetres de llarg,
menjada d'una banda, de forma de llorer (3).

Monistrol de Calders . PLA DE TRULLARS . — Es troba entre Granera i Monistrol de Cal-
ders, conservant-se ses grans lloses volcades sobre la planta . L'istiu de 1920 l'excavà com quasi
totes, la secció d'exploracions del Centre Excursionista (le Vich, resultant molt pobre en tro-

jfi

1

Fig . 185 .--Uhjcct .s dus de la cista de I ' Espina (I/ ., apr .)

(t) B. C. E. V., IY, PP• 97-9 8.
(2) B . C. E. V., II, pp . 66 . 67 ; P. C ., p . 116 ; L. P . C. A., pp . 36-37.
(3) B . C. E. V., IX, pp . 161-162 .
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balles: varis trossos de ceràmica feta a mà, un d'ells ornat amb incisions fetes amb un instru-
ment de vàries puntes ( I ).

Sant Bartomeu del Grau . II CISFA DE L'HLRMOT DEL VILAR . —En ,1 mateix terme de.
Sant Bartomeu en que es troba la ja descrita i no lluny d'ella, hi ha aquesta cista trapezoïdal
de lloses primes i de 8o cm . d'alçada.

Els restes trobats foren : un tros de ganivet de sílex blanc amb lleugera inclinació a la punta
molt ben tallat, de 65 millímetres de llargada per 12 d'amplada ; un tros de sílex blanquinós;
un altre tros de forma indefinida (le 35 mil.límetres de llarg per 15 (l'ample ; una petita balba de
petxina foradada per la punta i varis fragments de terrissa a mà de terra negrosa.

SEPULCRES DE FORMA INDETERMINADA . — Castelltersol . — Conserva sols una pedra
i, per lo mateix, és impossible deduir-ne la forma . L'excavaciú dóna només alguns trossos de
ceràmica a mà, de terra negrosa (2).

Riudeperes . — Al costat de la tenència de Sant Martí dc Riudeperes i quasi bé al costat
(le la masia del Nogué, s'hi veuen sobressortir de terra dues pedres.

La circumstància de trobar-se tocant a la roca i la desaparició de les altres pedres fa impas-
sible determinar la classe de sepultura, ja que és difícil que s'hi trobi res, encara que s ' excavi, per
la raó supradita . — JosEP Rius r SERRA.

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE ELS MEGALITS CATALANS

Les nombroses excavacions realitzades ja en els megalits catalans, creiem que permeten i fins
obliguen a treure'n certes deduccions generals, esperant que nous descobriments i noves publica-
cions les confirmin o les modifiquin . Per a aquest treball, cl resultat de l'excavació dels megalits
de l'Alt Èmpardà (le què s'ha donat compte ha proporcionat importants elements que completen
les demés campanyes realitzades per 1' Institut del Museu de Vich que aquí es publiquen ; una
aportació considerable l'esperem, ademés, de la publicaciú dels megalits de la comarca de Sol-
sona, estudiats per Mn . Serra i Vilaró, i dels que sols s'ha publicat la galeria coberta de Llanera.

Els megalits d'Espolla ens han proporcionat resultats interessants . En primer lloc ha quedat
aclarit el problema dels possibles megalits primitius (Cabana Arqueta, Font del Roure, Arrega-
nyats) (3). Durant els últims anys aquest era un dels problemes niés difícils de la nostra cultura
megalítica, puix que amb les plantes que publicava cl Sr . Cazurro (4) no es podia estar segur de
que fossin sepulcres primitius de corredor incipient o bé ja sepulcres de corredor desenrotllat als
quals faltessin algunes lloses d'aquest últim . L'excavació mostrà que el corredor s'allargava, al ma-
t .dx temps que el material indicava ben clar una època avançada . L'estudi dels altres monuments

també ens portà sorpreses, i així veiérem com el sepulcre del Barranc, que abans apareixia com una
cista (allargada, és cert), resultava ésser una magnifica galeria coberta, ben notable, encara que no
tingui les dimensions d'altres (Llanera, Romanvà, etc .) ; els seus costats eren paral'lels, malgrat
no ho semblin a primera vista a causa d'haver fet maviment cap endins Les lloses de prop de l'en-
trada per la pressió de la terra del costat al violar-se el sepulcre ; el seu material és molt interessant.
Vist això, els sepulcres del Mas del Puig de Can Eras (Darnius), l d'Arreganvats (Espolla) i potser
el de Gutina (S . Climent Sasebes), on també férem rectificacions, se'ns oferien com les cambres de
sepulcres de corredor en els quals aquest ha desaparegut per l'acció dels segles.

Es d'observar que llurs dimensions no serien molt notables : la llargada màxima dels més ben
conservats no passa de 5 metres, ni l'altura arriba a 2 metres. Estem lluny, no ja dels monuments
andalusos sinó fins d'altres monuments catalans . El sepulcre (le la Devesa d'En Torrent no el vam

veure ; però, per les dades que dóna En Cazurro (5), cal esperar que sigui un altre sepulcre de corre-
dor o potser una galeria coberta . Les plantes de les cistes conegudes no sofriren modificacions,

restant corn a tais la Barraca del lladre, la Llosa d° la Jaça d'En Torrent, les de Quera Fumat
i Mas Baleta, i la de Canadalt, totes en els termes de la Estrada, Campmany i La Junquera.

Les troballes de la campanya de l'Alt Empordà no foren tan abundants com haguera estat
de desitjar, però ho foren prou per a confirmar les hipòtesis anteriors . En el grup de la co-
marca d'Agullana sols mereixen menció els fragments de terrissa amb incisions puntillades de

r

(I)

(2)
(3)
(4)
(5)

L. P. C. A., p . 43 .
L . P . C. A ., p. 48.

Bosch: Prehistòria catalana, pàg . Iot í segs.
Los monumentos megalíticos de la (p rovincia de Gerona (Madrid, 1912), pàg . 39 i segs.
Ob. cit ., pàg. 39 i segs.

64. — Institut d'Estudis Catalans r, 4
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