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Sepulcre de la Devesa d'En Torrent (Rabós)

Aquest sepulcre, descrit ja anteriorment (I), es troba prop del cim d'una
de les ramificacions properes al coll de Banyuls, a unes dues hores d'Espolla,
però ja dins l'anomenada Muntanya d'En Nouviles i, per tant, ja en terme

de Rabós.
Es format per sis lloses (alguna potser producte del trencament de les ori-

ginals), i la de coberta. Presenta una forma trapezoïdal i és difícil de judicar
si aquest fet és o no és producte de la desviació de les parets per la pressió
lateral . Així, mentre l ' entrada (amb una llosa que apenes surt de terra) no
fa sinó o'45 ms., el fons fa 1'15 ms . La llosa de coberta fa 2'25 x 1'50 xo'7o
metres ; l'alçada interior, una volta feta l'excavació es trobà que era de

1'8o ms . Tampoc no conserva restes de túmul (v . figs . 73-74).
L'excavació produí sols uns petits fragments de terrissa grollera.

Sepulcre de Puig Balaguer (Espolla)

Inèdit . Fou reconegut, i comunicada la notícia, per Josep Mallart i Joan
Salvatella d'Espolla . El puig d'on pren nom és situat sobre el camí que
d'Espolla va al coll de Banyuls, a la dreta de l'Orlina . Es molt destruït, amb
la llosa de coberta caiguda . Pel que en resta sembla que devia formar una
cambra rectangular ; amida la llosa del fons, 1 '20 MS. d'ample, i té el cos-

tat E., prop de 3 ms . L'alçada, deduïda per la llosa del fons, seria, sense excavar, de o'90 ms.

La llosa de coberta fa 2 ' 25X 1 '5 50 ' 2 5 ms ., la llosa de capçalera, I '2o x o`88 x o'25 ms . ; i la del

costat O., que es conserva dreta, o'75 x i x o'20 ms. Una llosa caiguda al costat, que devia ésser
del costat E ., fa 1 '4 x 0`9 ms. Tampoc presenta senyals de túmul (v . fig . 75) .

Sepulcre del Mas Girarols (Espolla)

Situat prop de l'anterior i sobre el Mas Girarols.
Inèdit, i donat a conèixer també per Josep Mallart i Joan Salvatella . Es bastant destruït, amb

la coberta caiguda a un costat . Devia ésser de dimensions força notables, relativament, i de cambra
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Fig . 73 . — Rabós . Sepulcre de la Devesa d'En Torrent

(1) V. Balmanya : Les coves d'alarbs . Dolmens d'Espolla (Bou 1.

Miquel : Contribución al estudio de los monumentos megalíticos ibéricos
Los monumentos megalíticos de la Provincia de Gerona, p . 4 6.
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