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L^^ rostra condici6 de naturalistes i fervents admiradors i cultiva-

dors de les ciencies naturals ens ha portat a recurrer amb ple dalit les

Fragositats i aspreses de les nostres nnurtanyes i comarques, f iem

trobat tan seductors atractius en aqurstes eticursions, que les hem

sovintejades en el transcurs de molts an^^s.

[^urant els nostres repents passei^;s i excursions no ens han faltat

mai a^radables enx>cions que ens han estimulat a prosseguir cada ve-

^ada amb Ines interes I'estudi de les meravelles que, prbdiga, ens

ofereix a cada pas la fecunda Nature.
no han estat sempre especies botaniques, la presencia de les

goals ens ha fet quedar embadalits, sie per Ilur raresa, six per les dales

i delicades formes amb que se'ns manifesten; ni aquelles rogues I'es-

tructura i les estratificacions de les goals ens diuen la pau o turbulen-

cia yue presidi Ilur formacio, com tampoc aquelles cristal^litzacions

que ens deixen admirats davant de tan belles formes geometriques

per a la formaci^S de les goals, I'artista Nature dispose de Ileis espe-

cials i constants per a cada un dels minerals.
Fregiienhnent hem recollit, avers, essers que form animats en

edats remotes i que avui, encara que petrificats entre les diterents

capes geol^>giques, ens conten la histbria del desenvolupameni de la

vide en el nostre planeta, fent-nos reilexionar profundament respecte

a 1'evolucio que, lentament perm constant, s'esta operant en les cores

i en els essers.
"fambe ens hem detin^;ut manta vegada, durant els nostres estu-

dis, davant de testimonis yue ens han lle^at les primitives societats

humanes, aquells homes la histurica existencia dell goals solament ens

es permes de dednir pels monuments que aiaecaren 1'exploracio dels

yuals ens documenta amb atuells, armes, cravats i altres objectes que
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ens fan suposar el genere de vida i els costurns que presidien la vida
d'aquelles remotes societats.

Tan interessants ens semblaren aquelles troballes prehisturiques,
que ens suggeriren la idea d'estudiar-les amb deteniment, ja que, d'una
manera general, poca cosa nres en sabienr que all(r que, en tractar
d'aquest aspecte, en diuen els llibres de text, que, per Ilur indole, ben
poques pagines emplenen d'aquesta materia. Entre in bibliografia
d'estudis prehish' rics veierem els fets per Lluis MARIA VInAL i SAtvt-
I ERt, i MIQUEL, i en veure descrits els dirlnrens d'Espolla decidiretn
visitar el nostre venerable company i bon anric Antoci BAL.MMANA, mes-
tre que era d'aqueila pobiaciu, el qual, molt atent, ens acompanya als
llocs on radicaven aquells monuments, tot fent-nos-en una descripci()
tan detaliada que augmenta el nostre interes davant in mateixa realitat.

Recorreguerem les pagines en que Lluis MARIA VIDAI, fa un estu-

di d'alguns d'aquests monuments en terres catalanes, i ens poguerenr

convencer que alguns dels que nosaltres coneixiem no figuraven en

aquelles descripcions.

Mes tard estiguerem en possessit) de i'obra Los Monumentos
rnegaliticos de la provincia de Gerona)), del nostre antic professor
Manuel CAZURRO, en la qual s'aiignicnta considerabiement el nonibre
dell descrits abans, i tambe hi constatavem 1'absicncia de molts dels
que figuraven en el nostre carnet d'excursions, la qual coca ens sug-
geri la idea de donar-los a coneixer publicant en algnna revista o but-
Ileti les lades que posseiem, referents a aquests monuments descone-
guts; peru ocupacions professionals ens allunyaren pct cspai d'alguns
anys de in nostra terra nadina, i aixb motiva que deriioressinr Ia publi-
cacio del nostre treball fins al present, en quc les circun:stancies ens
han permes reprendre aquells estudis tint de temps interromputs.

Les excursions que hem realitzat aquests darrers temps per

l'Albera i in ranrificaci6i que s'esten fins it Roses i el cap de Creus ens

han proporciunat la troballa d'algun altre d'aquests monuments no

descrits, precisament hen propers a d'altres ja estudiats per nosaltres,

i si hi afegim el bon nombre de destrals prehisti>riques, punxons i pun-

tes de fletxa de silex que durant les nustres investigacions hem pogut

recollir (tot procedent dels Ilocs on radiquen els monuments megalitics

que ens proposenr descriure), haurem dit els motius que ens han deci-

dit escriure aquestes linies.

Per assegurar-nos del cariacter inedit dels megiilits que anent a
descriure consultarem les notabilissimes obres de I'd-lustre prehisto-
riador I)r. BoscH i GIMPERA en les quals es condenser els estudis
notables que to Pets relatius it la prehisturia a Catalunya, i en cap de
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les seves p<+^ines no hem vist la mes petita referenda als nostres

di+lmens. EI u+ateix podem dir de la notable obra de Lluis I'+ttttco'r

«La Civilizaci+in megalitica catalana y la Cultura pirenaica», ou tau+-

poc no es fa esment de cap dell meg^lits yue descriurem.

11 mes a mes dell croyuis a escala, foto^;raties i mapa que il.lus-

tren aquest trehull, hi emprarem una forma itiner^+ria que pugui servir

de guia a ayuells que sentint interes per la rostra prehistbria , desitgin

visitar aquests u+unuments.

h:I.ti I)O1,^11+:1^ UI+; (:O.11:^ U'I^I^'h;li^

U++In++^i+ ^I+^ la ^_<^in^^a +I+^I f^^^i=^

I:I dia yue vi^it^+rem ayuest dulnien ens hi acompan^^^ + el bon amic

Sr. A'1,^izt;+:^r:ua, fundador i conservador de 1'interessantissim nn+seu

d'I list8ria Natural que to instal•lat a Vilajuif; a, al terme del qual radica

aquest me^alit , distant de la poblacib uns trey quilometres i mil;.

Sel;uint pel carrer de Sant Pere de Roda i tot vorejant la Ries de

Vilajuiga trobi+ rem, a uns

C.-I", -,, I

Dolmv., 1,^ la % -)a del It'. (- el
Torm^ de V,I.j,li,. - E,cala I:ICT

dos quilinnetres, les casetes de les obres

d'eixatnpla deI hinel de Vilajtii^a, Iloc on

s'ajunten les torrenteres de Comes "fortes

i Coma d'Infern, i sel;uint aquesta darrera,

a la dreta, a un quil8+netre i mil; aprosi-

inadament, travess^+rem la torrentera; a

fesytterra, per a a^afar un mal cami de carro

yue ens porti+ a la vinya i olivar que ha

donat nom al dolmen que ahem a descriure.

Molt dissinnilat i entremi^ de les oli-

veres de la part tr+ixa de I'olivar, es truba

ayuest maf;nific dolmen, net de brossa i

completament aillat per tres dell sous

costats, ja que per la part posterior est^+

terraplenat en part per una feixa o traves-

sera de les yue integren la finca.
"fe una doble cavitat de forma trapezial

yuant a la pl.urta i a la secciu transversal.

La cavitat interior forma una cantbra de

2`20 m d'amplada per 2`80 de llar^ada, i la

seva alb ada posterior es d' 1 `G5 metres,
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Aquest dolmen forma una antecambra, d'1 `3ll m d'amplada i U'NU

de fondaria, separada de la primers per una llosa amb evidents sen^^als

de mutilaci^i i yue avui to U`75 m de Ilargada per U`^i0 d'al4ada.

Ls put dir que est^i orientat de nerd a sud, amh la petits difurcn-
cia de graus que indica el croquis n." 1.

Cinc grans Iluses de gneis componen la caixa d'aquest dvlmen.

I.a que forma el foes to `L'2l) m d^amplada per 1 `50 d'al^^ada.

Fornien les parets de la part G dues lloses de gneiss la posterior,

de 2`3U ni de Ilargada, i I'an(erior, d'1 `2U m. A la part S to dues Iloses

tambi^ de la mateixa naturalesa: la posterior de 2`I;U m de Ilargada, i

(anterior d'I`l;ll m.
La coberta estt^ formada per una cola Ilona de t`d;i m de Ilargada

per 2`liU d'amplada i U` IS a U`3U m de gruix, que es truba sensihlc-

ment inclinada cap a la boca d'entrada. (Vegi's lumina I - 1).

['er manes de temps no poguerem fer cap esploraciu en ayuest

dolmen, per^^ pensem icr-la un altre dia amb I'esperan4a que serif

prufitosa .

l^l ^li^l

[)es del dolmen descrit , i pujant per un cami ascendent yue forma

la divisbria de 1'olivar i la vinya de la mateixa fines, s'arriba a la

carena, i al mfg d'un (;ran matoll de garrottes o garrigues es troba,

gairebe del tut rnterrat de rocs , aquest segos dolmen. I lagurrem de

treballar una bona eshm; i arrencant mates i escampant pedres, per

deixar qu^^lcum desaiherta I'entrada i poder penetrar-hi.

,^

r-

Cmy& nY 2

Cu--Ili^ n ^-l 'I nnv de

Vilajuiiga -E5cala 1:1((

Esta orientat al S^'J. l,'interior

forma una caixa quasi rectangular

d' ^'41^per 2`G5 metres. (croquis n." 2

i liim. I -fig. 2).

La paret del funs to 1 `'I(1 m

d'.nnplada per 1 `V5 d'al4ada. La de

la part S esta formada per una Ilona

de 2'5U m per 1 `Gl) i una altra de

U' i U ni per 1 `20, i la paret del N i^s

constittiida tambt^ per dues 1Joses:

una d ' I `^l) per 1 ` ( i5 m i una altra do

O`1)O per 1 "LO m de Ilargada i al^ada,

respectivament.
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La coberta es de gneis, coln els altres elements descrits, i esta

formada per una sold Ilusa de 3'48 in de llarg per 3 metres d'ample i

de 0' 15 a 0'25 to de gruix. Les parets que la sostenen son d'un gruix

quelcom superior.

Dolmen de la "I'alaia

A partir del dolmen que acabem de descriure, es perd tot vestigi

de cami, perb travessant una petita vinya que In lid en direccjo de la

carena, amb prow fatic i pujant parets antigues j grans roquisseis,

s'arriba a la cresta del turn on es troba el dolmen, que, a falta d'altre

nom, hem anomenat ode la Talaia,>, perque des d'alli es dominen els

vessants de Comes Tortes, Coma d'Infern i tota la plana de l'Empordil.

Aquest dolmen, alguns ele-

ments del qual resten caiguts, to

tota la forma d'una galeria cober-

ta. Les sever parets formen una

cavitat trapezia] d'l'50 in d'am-

plada, 3'50 de Ilargada j 1' 11) d'al-

cada. La seva orientacio ('s cap a

Nest.

Forma la paret del fons una

llosa d'I'(i0 per 1'10 in que deixa

entre ella i el costat S un espai

o entrada de 0'50 metres. A la

drsta, les parets estan formades

per tres Hoses d'l'90, 0'80 j

I'40 in de Ilargada, respectiva-

m ent, I P10 d 'alcada. 1 ambe IOl ,,len de Ia'I'ala,a en 'i t,rn a de Vilaju'ipa

formaven la paret oposada, tres bsr a I a I:lu

hoses d'l'(10, 0'95 j I'10 in de
Ilargada j 1'18 d'alcada. D'aquestes Hoses, la una resta caiguda.
(Vegi's croquis n." 3 i liunina n. " 11 - fig. 1).

Formaven Id coberta dues Hoses. Una que ocupa el seu Iloc, de

2'50 in de Ilarg per 2'GO d'ample, j I'altra, que vejem caiguda davant

mateix del dolmen, d'I'7() per I'70 metres. 'rant Ia coberta com les

Hoses que la sostenen son de gneis.
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Uitlrticn de lcs Niiincs

Des del dolmen de la 'I'alaia, ci terreny ja es nu's practicable. A

pocs passos del dolmen hi ha un cami de cabres i seguint-lo en sentit

ascendent trobarem, a menys d'un centenar de metres, no altre rephi

de la carena on s'aixeca, trig caigut i mig cobert de pedres soltes, el

dolmen que, per no tenir nom conegut i per distingir-lo dels seus prop-

veins de Coma d'Infern, hem batejat amb el de «l-es Ruinesv, ja que

at seu voltant hi ha unit tal quantitat de pedres soltes i parets enruna-

des que produeix la sensaciu dunes rtfines. (Vegi's limnina II - fig. 2).

N
Aquest dolmen esta orientat at SW,

corn pot veure's en el croquis n." 4, i la
seva cavitat interior to In forma d'un rcec-

tangle de 2`70 in de Ilarg per 1 '35 d'ample
i In seva al4ada, interior tambe, 1'65 in.

Sis (loses sostenien les peces de la

seva coberta. La que tanca el foes to

1'30 in de Ilarg per 1'65 d'alt i 0'30 de

gruix. La paret de in dreta esta constituida

per dues Hoses d' I `70 i 1 `40 in de llargada

i 1 `65 i 1 `20 m d'al^ada. Constitueixen In

paret de I'esquerra tres Hoses. Dues, que

()caper llur floc, tenen I in i 0`415 in de

llargada i 1'65 i P35 in d'al4ada i deixen

oohn n de le, nuiue en eI Iri,u• entre elles un espai obert de 0' 15 in. Unit
tercera Ilosa que sostenia la coberta esta

avui caiguda a ('interior mateix i to 0'50

in d'ample per 1 `50 de Ilarg.
La coberta consta de dues grans (loses. La posterior to 2'35 per

2'10 in, i I'auterior 2'25 per 2'30 in i un gruix de 0'10 it 0`25 tn.

Aquesta darrera s'aguanta per In pressiu que sobre no dels sews cos-

tats exerceix in coberta posterior.

I)llIiiicil de In Carena

Si seguim el mateix caminet de cabres que hem deixat per a estu-

diar el dolmen de ((Les Riines », trobarem a menys distiincia de cent

metres i en el punt culminant de la mateixa carena el dolmen d'aquest

norn, isolat i visible des de molts Ilocs d'aquella contrada.

I. ,qw, 4
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[gual que l'anterior, la seva planta es sensiblement rectangular,
to 3 in de Ilarg per I `G) d'amplada. La seva orientacio es cap a I'oest.

'fe una seccio transversal Ileugerament trapezia], i la llosa del
fons, d'1'30 in d'amplada i 1'20 d'alcada, deixa tin espai obert entre
ella i I'unica pedra en peu que soste la coberta per la part S. Aquesta
pedra to 1 `20 de Ilarg i 1'20 in d'alcada. Dues pedres nrrs formaven
aquest costat, Ia una trencada i I'altra
a terra.

[)ties lloses componen la paret:
una de 2`40 in Ilarg per 1'20 d'alcada
i una altra d'1'10 per 1'20 metres.

Dues lloses formaven la coberta.
La una es al sell Iloc i to 2`70 in Ilarg
per 2`20 d'aniple. La coberta ante-
rior, que avui es it terra sostinguda
en un dels costats que 1'aguantaven,
to I'70 in per 0`90 in de Ilargada i
aniplada, respectivament. ( ruynrv n( .'

Va ig fer Una troballa en agUest t) In,, , I, t, Carona en .•1 t,rmr (re

dolmen consistent en una dextral d'una V nnjn ga - Eerala I:I((

roca forca descomposta que sembla
una ofita o una diorita. istava cony fent de tascd entre la coberta
i tin dels sews costats. Aquesta destral es representada a la lane. 111,
n.° 2.

El (101 111011 aigilt

1?I dia que amb el Sr. MARGINeDA visitaren) els dolmens ja des-
crits, no portaven) niiquina fotogrirfica, i aixo feu que jo hagues de
tornar-hi tin altre dia. Aquesta vegada n)'hi acompanya el Sr. PONS,
mestre de (loses, el qual, molt atent, posy la seva Kodak a la meva
disposiciG.

Despres d'haver fotografiat els dolmens ja esinentats, ens situa-
rem en tin Iloc dominant, i, anib auxili d'uns bons binocles Zeiss,
recorreguerem aquells paratges, esperancats de trobar•hi algun nou
dolmen, i quan ja parlaven) d'emprendre el retorn, en una ultima ulla-
da ens sembla descobrir en el vessant oposat de Corna d'Infern uua
gran Ilosa seniblant a la coberta dun dolmen.

Fereni cap alli des del dolnien de la Carena seguint quasi horit-
zo.ltalnlent per entremig de mates i argelagues, el vessant W, i, decan-
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tant la fondalada superior, passarem al versant E, quad rubre matt^ix
del Cau del Llop. All^r ens trobarent amb un veritable i interessant
dolmen, curb un dels costats i la coberta caiguts, perir els sous
elements rester ^dli matrix. Aixir ens permete considerar-lox en
Ilur posiciri primitive i prrndre les mides exacter del que era el
dolmen ^rbans dr r,nire.

La planta d'ayuest dolmen tenia la
fi^rnra d'un trapezi, d'1`8^`^ m la base del
tuns, 1'^tiU Id del davant, i 2`(i5 nr la llar-
^ada.

La Ilona del foes, que encara esta dreta,
to 1 `^^U m de Ilan; per ] `2U d'alt i lt'20
de gruix.

Les parets de la part E, encara rn
peu, s<in dues Iluses, una de les yuals
to 2` 15 metres de Ilart; per 1 `2U d'alti^ada,
i I'altra 1`lU metres Ilan; per la matcixa

alti^ada.
Les parets del custat \^' ester, senzi-

Ilament, tombades. LJna de Irs Iluses to
'''SU per 1 `45, i I'altra ll'(IU per I `441 m de
llar^ i alt, respectivament.

La coberta posterior, yue encara drs-
U^,In„•n r:u"u^ ,^n rI ^.^rn^,• ^I,^ Canna sobre un dels costats drets i sohre

Jnjui^a - I':-iwln I:II l ^un costat cai^uts, to Z`37 m de Ilan per
`?`43 d'ample i un t;ruix de 15 a 2(1 cm.

La Ilona que fornrrva la coberta anterior i que veiem estintolada
sobre un dels costats caiguts to 2'30 per 2`4(1 metres (vegi's lami-
na 111, n." 2).

EI ^neis es Tunica roca de que ester formats tots aquests me^^i^lits.

Situ^tciri rlr^ls rl^rlntr^rrti alr,ru^ rlt^sr•rits

('om que des d'aquest riltim dolmen s'observa la situaci6 dell

altres descrits , he cregut convenient treure'n una fotot;rriia i senya-

lar-hi aquests megalits . (Ve^i's la lamina IV, n." 1). 1 Dolmen de

la Vinya del Rei , en mid de I'olivar . 2 Vilajuiga. 3 Dolmen

del (iarrolla . 4 Dolmen de la Talaia. 5 Dolmen de « Les Ruiner».

G Uolnten de la Carena . X I?n printer termer Dolmen caigut.
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de la viny-a d'h:n Berta

Ili,ti,ria de la seva troballa. - Rara situaeiu (l a(lnest enterra-

nient. - Quin, materials el 1,01-maven. - Inscription, de la llosa

daNaii ra 91uc el tancava. - Gravats de la seva coberta.

Era la segona quinzena d'agost del 1932 que jo recorria el terme
de Pau a la percatia d'alguna especie botanica que no tingues catalo-
gada, i, rendit, esgotat per la roent solellada, vaig anar it ombrejar-pie
dintre el dolmen tie la Burnaua o Barraca d'en Rabert, que despr^s
descriurem, i estava atnidant i dibuixant la seva planta, quan s'escai-
gue passar on home que es va aturar i entrant en conversa acabii-
rem per parlar de la calor, de la set, etc., aquells terries Ohligats de
I'estiu. Fin ponderii les excel•lents aigiies de la den de Pan en terries
tats, que err vingneren gapes d'anar-hi a beure'n. No vaig pas tardar
10 minuts a arribar-Iii.

El propietari de l'establiment, en veure'm amb la motxilla i els
estris de naturalista, vingue a oferir-me si volia beure aigua, que vaig
acceptar molt agrait, i, conversant sobre plantes, minerals i roques,
in'ensenya un fragment d'una bella leptinita, i, en preguntar- li'n la
procedencia, em digue que era nit tros d'una gran Ilosa que s'havia
descobert mes avail del poble. Corr que eni va interessar la classe de
roca i allo de la gran Ilosa, vaig decidir anar a veure-ho, i per niolt
ben soferta vaig teuir la forta solellada que rehi sobre la que ja portava.

En arribar al hoc assenyalat de la troballa, em vaig adonar que
es tractava dun enterrament prehistoric dels pocs que encara no
havien estat violats.

Esbrinats els antecedents de la troballa, vaig assabentar-me qne
I'amo de la vinya, en Berta de Pan, volgue fer un you per tenir a min,
aigua per a sulfatar la vinva, i, per no perdre terreny tot procurant
que no fes nosa, resolgue fer-lo al mig d'un ping qne in ha at centre
de la vinva. Comentiaren una trinxera, per tal d'arribar al centre del
puig, peI pia de la vinya, i, it menys d'un metre d'excavacio, trobaren
una gran Ilosa que els privava de continuar avant, i , com que amb les
eines de treball no podien moire-la, recorregueren a un mall per a
anar-la escrostonant, i continuaren aixi fins que ja no quedaven sind
1 `50 metres de llosa. Llavors en veure que no s'acabava, resolgueren
descobrir-la per sohre traient els dos parrs de terra que la cobrien;
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Ilavors s'adonaren de les brans dimensions d'aquella pe4a, i es pla-
nyeren d'haver-la mutilada tan bilrbarament ja yue solanlent en resta-
ven 1`5^ metres dell 3'55 que tenia. Continuant I'excavaci6 po^;ueren
veure com aquesta coberta estava sostin^;uda per set lloses clavades
de caire formant uli rectangle tanr,^t (Croyuis n." i).

n." 7
,...... /./-la `..p.,..B...'",/°,"~^,Pan. x."la u" -^ `

No havent-se fet cap troballa d'ayuesta classe de monuments en
les umes baixes, diversos prrllistoriadors suposen que no n'hi devien
existir i ayuesta mateixa pregunta fa I'il^lustre professor de la Uni^^er-
sitat de ^'alcncia el Ur. Lluis I'I•a^l^'^^^r 1'1 el qual diu yue, si n^hi exis-
tien, f^ira molt possible que fossin destruits per rau del cultic. Aquesta
suposiciti ve confirmada per les circuulstancies que fan referencia a
aquest enterrament , que no havia estat violet encara i que en esser-ho,
ocasiona la seva complete destruccio.

(11 ^La Civilizacion Mel;alitica catalana y la Culture Pirenaicau, paK. 21.
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Estava situat a dos quilometres del poble de Pau, per la carretera
de I'edret i a un quilbmetre de la carretera de Vilajn ga it Roses,
seguint im cami de carros que travessa un desmunt d'aquesta carretera
prop del quilumetre 8, abans d'arribar al Mas Ferran.

Al mig d'un puig d'uns nou metres de diametre per 1'50 d'alt,
actnalnit nt, format de terra i palets de diferents mides, (figura 7), al
centre de la dita vinya, on avui In ha un pou, es trobava aquest
interessant enterrament. El formaven set Hoses de Ilicolella que

sostenien la coberta un tros de la

A quaff trobarem arrambada a un costat

nlera vegada. Una d ' aquestes (loses
portava gravats una s'rie de signes
(figura 8) alguns dells molt semblants
als que existeixen en la Ilosa superior

en la seva Dora susulta, I aixo to suposar
d' 't o que no devien esser aquests els linics

Cruquis n.1' It casos. El que es rar es la gran sear
I.I * pie tapava I' entrada del ni,-,l blanrra delssignes d'ambdos monuments,
I. Ia N inya l h- aerta - F-ala 1:25 i haurem de creure que no devien esser

fets a caprici, sin6 que devien significar
o simbolitzar algun fet, creen4a o supersticili. No falten actors france-
sos que creuen que aquests signes, observats molt semblants, tanlbe,
en algllns monuments dels Pireneus Orientals francesos, son atributs
de la fecunditat.

Uns quinze dies despres de conegut aquest monument, tornarem
a visitar-lo, a l'objecte de treure'n algunes fotografies i ens tro-
barenl que per aparedar el pou ja havien estat esmicolades cinc de
les Hoses que sostenien la coberta, i entre elles la que contenia els
signes i solament quedaven les dues que al pen de la recta de la
coberta es venen a la lamina IV - fig. 2. Sort que en la nostra primera
visita tinguerem cura d'amidar i dibuixar tots els elements que s'ani-
ran descrivint.

La coberta d'aquest enterrament era de leptinita, d'una blancor
in iuaculada i d'una sola pe4a di '20 per 3'55 i 0' 18 metres de gnlix.
Avui no en recta sine un tros com ja heni dit, d'1 '50 per 1 '20 in i a la
cara superior (figura t)) In ha els gravats que poden veure's.

Si tenim en compte el formos material de la coberta i que aquest
material no es troba a la comarca sing unicament a les vores de Llan-
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^a o u fort Llil;at a Cadaques, comprendrem

suposa el trasllat d'ayuesta Ilona, que,

sions i densitat, deuria pesar ones trey
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el colossal esfor4 que

donades les sever dimen-

tones.
"Cot aixil fa creure yue

I'enterramert devia corres-

poudre a un personatt;e prin-

cipal i que, com era costum,

s•hi devien dipositar arnu^s i

atuells, peal res d'aixb no

lla estat possible trobar-hi

perque 1'excavacio fou feta

sense cap mirament, i les
terres Toren escampades

;Irreu de la dita vin^•a, la

yual vaig recdrrer pam a

pam; peri^ com que ja

s'hi havien practicat dues

Ilaurades, iot estava ente-

rrat. Solament uns insi^ni-

ficants fragments de ceril-

mica i dos fragments de

silex vermellGs, sense cap

carilcter, form les troba-

Iles procedents d'aquest

enterrament.

I)tllint^n tl^^ la 1311r11,1ua o Rarraca Rupert

1lquest dolmen, tan interessant per les sever proporcions, esta

situat en el terme de Pau, en el paratge conegut per la I3urnaua, i se

I'anomena «[3arraca d'en Rabert». Es troba a'illat al mfg d'un olivar.

Esta orientat al S^V i el formen cinc brans lloses que sostenen les

que formen la coberta. La Ilona del fors to 2` 15 m d'ample per `l'2U

d'alt; al r_ostat G to dues lloses: la posterior d'1 `r0 nl ample i 2' 10

d^alt, i la del davant d'1 `GO per 1 `7U d'alt. Fortner el costat \^' dues

lloses d' 1 `90 m per 2` 10 la posterior, i 1 `30 per 1 `7U ('anterior.

(Croquis n.° 10).
La coberta esth formada per dues lloses: la del davant to 2`HI) m

d'ample per 2`90 de Ilarg i la coberta posterior, que descansa sobre la
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del davant, tF 2`75 m d'ample i 1 `q0 de fondaria. Com tancant 1'entra-

C:ruqui• u " II

da, to una tercera Ilona al
2 costat S avui trencada quasi

arras del sul. L'alhira inter-
ua posterior to 2` 12 m d'alt
i a I'entrada 1 `G5 m.

Em fou donada una
destral semicilindrica (la-
mina XIII, n." 7) de 17 cm
de llargada, trobada a 1'oli-
var on radica aquest dol-

G
Uulmeu dr lu I{n n'u ru d'^^u IL•^Lcrl en rl Irrme de Pau

lllen . ES de basalt I to el
r:^^al^^ I :i^^r^ tall fora fat malbe.

Uolni^^n lle la I)evesa

hyuest dolmen (lam. V -fig. 2) tambe es troba en terme de Pau,
a la part superior del versant drat del rec de Cap de "I^erme, en la
tinca anotnenada la Devesa de Can Damia de Pau, a la part oposada
del roquisser de la Carrerada de Ca IV'Isaac.

Seguint la torrentera de Cap de Terme, prop del quiliimetre G de
la carretera de Vilajuiga a Roses, i a 1'altura del M<is de N'Isaac,
s'agafa a mil esquerra el cami del Mas f3ofill, a pocs nu^tres del goal
e5 troba primer el dolmen que despres
descriurem, i seguint el cami fins arribar
a la carena que forma la ramificacio es
troba un petit olivar, on s'ai^eca el dolmen.

Esta orientat al SE, i la seva planta,
quelcom trapezial, esta formada per unit
Iloses que sostenen la gran coberta.

La Ilona que tanca el foes to 2`^0 m
d'ample per 1 `J;i d'alt; la posterior, que
forma part de la paret E to 3`2U per 1 `90 m
i en la part anterior continues la paret
dues Iloses d'1 `3U i O`7U d'ample per 1 `3;i
d'alt. "I^amhr. formes la paret quatre Iloses
d'1`^),5, I'Jl), I`5U i ^`G3 m d'amplada,
re.^pectivament.

Forma la coberta una cola pedra de

(:'-p- -.1 1 1

1. D-,a

^3^61ia 10^ t-nw, d, Pau i

Em.5 LUC,
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4'211 nn de Ilarg per 3'05 d'ample i de U'20 a 0'30 de gruix, (fig. 11 i
(ann. V - fig. 2, i lam. VI - fig. 1).

Vaig explorar parcialment aquest dolmen, en compan\ is d(I
metge de Palau Saverdera Sr. Mateo '1-tli I'n. Obrireul un rec en sell-
tit de la Ilargada de 0'40 de fondiiria. Aparegueren gran nombre de
fragments de ceramica molt esmicolada, un tros de parietal huma,
divursos ossos molt trossejats, la destral que figura amb el n." 5
(lamina XII) de basalt, de 10 cm de Ilarg, i un curios fragment metal-
lic duns (i centimetres de llarg per 5 d'ample, de vores arrodonides,
corn si fos producte de fosa, i en una de les cares hi havia una pro-
funda inipressi() corn si fos produida per una pota de gallina. El se-
nyor "hualz() guards aquest fragment metallic i la ceramics i en anar a
fer aquest modest treball, vaig demanar-nos per docunlentar-111C, i tan
poca importinncia devia donor it aquestes troballes, que em digue que
ja no en guardava res. El tros metill•lic era d'un color blanc semblant
a I'antimoni fos, pet-6 d'una densitat molt menor. Aixb feu creure al
Dr. Lluis Pi.alco-r, it qui vaig mostrar-lo, que potser es devia tractar
d'una escoria d'argent fos, la qual cosa prova que ens qui aixecaren
aquest dolmen ja coneixien ens metalls.

I)(01illeIt (It,I \1as BofiII

Si desfenl el cami que hem fet per visitor el dolmen acabat de
descrimc, en deixar el matoll que ens ha fet molestes In pitjada i la
baixada , trobarem, a set o vuit metres del cami , a l'olivar del Noiet de
Palau, el dolmen que oferim en la lilmina VI-fig. 2 i el croquis n." 12.

Avid aquest dolmen esta forr a desfigurat

exteriornlent per haver-se adossat uns refor-

^ os de pedra seca a les (loses que formen les

parets interiors. Esta orientat al S\V, i sots

en queden les trey grans (loses que formen la

seva caixa. La paret del fons esta constitu'ida

per una pedra de dos metres d'ample i 1'00

('alt; i Ies dens costats tenen 1 '80 i 1'0011(

d'ample per I'70 d'alt. Les restes de la co-

herta han estat en part utilitzades per a cobrir
novanici t el dolmen. Les destrals n ." 10 i 15
de la lilmina XIII foren trobades it I'olivar on
radica aquest dolmen i me Ies dons el pare de

N

D.,hnen drI Nay Bulill en el

tertne de Pau . - Fscala 1:1 C(
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factual propietari. La una es de pissarra, de 7 cm, for4a toscament
tallada, i 1'altra es de basalt, de 10 cm. EI mateix donador m'infornrl
dun altre dolrnen destruit en caure-li a sobre un grus suro que va
esser carhonat.

Desitjbs de concixer-lo en 1'estat en que es trobes, i aprofitaut
les indications donades, vaig seguir i resseguir el rer de Cap dr
"1'erme pel vessant dret, i, uns 15U metres mes anttrnt de GI N'Isaac,
vaig trobar•lo, aulb prow feines, entremig de mates i esbarzers. Sols

quedava dreta la pcdra que formava el foes d'1 `H5 m d'anlple i I `41H

d'alt; les altres pedres fora esbocinades, furmen una paret yue conti^
les terres d'una travessera, i la coberta rodol^l rostos avail cap al
torrent, i encara que no em iuu possible amidar les sever dimensions,
devia tenir uns 2`5U m d'ample per trey de Ilarg.

Iiuscant un minor cami per al return, vaig topar-me amb un

altre dolmen caigut al mateix vessant, rates cap a la careua. llqur^st

era de proportions mes reduides i traguerem una fotografia del must

de pedres a que queda reduit, perm el clue se'ns inutilitz^l i no ens es

possible de pnblicar-lo.

Dolmen ale la Snrerl^r

Si des de Palau Saverdera agaiem el cami del Mar Vent^is a de

`,.p".^c`

Sant Pere de Ruda, el primer torrent

que troharem, passat el harri de la

Ciutat, es el del I^ac, que travessiu-em,

i tot seguit comenti^a una pujada molt

pronunciada, a la meitat de la qual,

agafarem, a ma dreta, un cami de cabrt s

que a trussos sembla perdre's, pal gran

matoll que hi ha. No haurenl pas cami-

nat enrrra 3(H) metres i trobarem aquest

dolmen al peu mateix del cami, a nla

dreta. Com que la seva gran coberta

subresurt pot del pia del cami, cal

lixar-s'hi per a no passar de Ilurg.

Com pot veure's, pal croquis u.° 13,
aquest dolmen to la categoric de galeria
coberta. P.sta orientat al SW, i intc^-
riormrnt to una Ilargada de 4 metres i

Uulmon de In tiuredn ivi rl trrme de

1'nlau Snveniern . - r:^caln 1:16( nna amplade 81 fUnS de ^`5U nl pal" redlnr-
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se it I'entrada a 0'80 m. La seva planta to la forma trapezial i els sells
costats estan formats cada un per tres (loses i una al foes que to 2'ti5
ni d'ampie i 1 '70 d'alt. Forma la paret de la part E una Ilosa de 3'35
lit de Ilarg i 2'10 d'alt exteriorment i a continuaciu n'hi ha altres dues
d'aparellades d'I'50 i I'I5 metres de Ilarg i 1'60 d'alt exteriorment.
Former la paret %V tres (loses de 2'30, I'50 i 1 '30 metres de Ilarg, i
1'50, 1'25 i 1' 10 d'alVada, respectivament.

La coberta to dues grans pedres. La davantera de 2'55 metres
d'anaple per 2'35 de fondaria i la coberta posterior, que descansa
sobre la primera, de 4 metres de llarg per 3'45 d'amplada mitjana i de
0'2O a 0'40 de gruix. (Lamina VII - figs. I i 2).

Aquest dolmen fa I'efecte que esta terraplenat interiornient o que
no ha estat molt buidat de terres, puix que entre el nivell interior i
1'exterior hi ha mes de wig metre de diferencia. Hells aqui perque
pensem excavar-lo aixi que disposem de temps suficient per a fer-ho.

(le la \Iuutauy'a (I la;n (;aselles

Si des de I'ultim dolmen descrit tornem al cami del Mas-Ventbs
i seguina aquest cami costa amunt, no haurem pas caminat deu minuts
quan trobarena que el cami esdeve pla i amb luau baixada. A nul
esquerra veurem una zona de terreny molt poc accidentada, sense cap
arbre, plena de mata baixa, i en el centre es troba el dolmen que
anent it descriure, ben facil de descobrir per la gran coberta que
otereix a la nostra vista.

Contrariament als dolmens descrits fins ara, tots situats en Ilocs
dominants i amb un horitz6 obert, el que ara ens ocupa l'atencid rs
en una especie de petita vall tancada per properes carenes de les
ranaific,icions de la serra de Sant Pere de Roda i amb un curt horitzo
i quasi completawent tancat.

Esta orientat al SE i la seva planta, sensiblement rectangular,
estir encaixada per nou (loses amb les quals quedava tancat aquest
enterrament.

La cap4alera esta formada per una Ilosa d'I'J5 lit d'ample i 1 '45
d'alt it la part sortint del sol. Forma la paret E una sola pedra de 3'20
in de Ilarg i I'45 d'al^^ada, i la paret \V, 4 pedres d' 150, 0'75, 0'6(1 i
()'(i,) metres, respectivanaent. Dues de les pedres que tancaven I'en-
trada del dolmen estan quelcom trencades i clavades encara, i l'altra
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resta ajaguda al sol aL davant mateix de 1 ' entrada, com pot yore's en

el croquis n ." 14 que il•lustra aquesta pagina i en la lamina VIII.

Forma la coberta una gran llosa de 3'30 in de Ilargada i 2'40

d'amplada i de ()`20 a 0'45 in de gruix.

I'rocedents d'aquest dolmen o trobades a 1'antiga vinya que

I'envoltava , de la nostra propietat , son les

N destrals niuneros 2, 3, 6, 7 i 9, de la lamina

zoom

XII, totes conservades per familiars nostres

avantpassats i avui formant part de la nostra

col-leccio d'objectes prehistorics.

La destral n.° 2 es de fibrolita, de 16 cm

de Ilargada i to una forma de de

barrina. La que porta el n.03 es de serpentina

d'un verd molt marcat; to 18 cm de Ilargada

i el tall forca fi. En un dels costats ofereix

senyals evidents de la manera corn fou tallada

amb burl fins a la meitat del sell gruix i des-

pres mitjanFant un cop, fou trencada en la

direccio del solc fet amb el burl, sense que el

cro,1n - n " 14 constructor cures d'allisar el trenc let. L'asse-
lwh-n do la nnnnanca d'en

Cell a en el lern , e de Pala- nyalada amb el n.° G es de basalt de 9 cm de

Saverdera , - E e al I1(0 se ccrl) semicllindrlca. La destral n.° 7 es de

pissarra, tallada for4a toscament; to 18 cur

de Ilargada. La destral assenyalada amb el n.° 9 sembla esser de

cornubianita, molt finament polida; to 15 cm de Ilargada i les seves

cares majors son forca aplanades.

Dolmen de Ia I" l rosa o del Dorn rte Ia Calr;

Per a visitar aquest dolmen cal traslladar-se a Palau Saverdera i

seguint el cami de la Fontasia, trobarem el rec d'aquest nom que

travessarem a mna dreta per a seguir el cami del Mallol gran d'En

Segla, que ens portara fins al comen4 de la Carrerada del Forn de la

Cali.. Seguint aquesta pujada, quelcom penosa, fins a un punt de la

carena on es perd el cami, agafarem, a ma dreta, un caminet que va

enfilant-se, anguilejant, travesseres amunt; i uns 150 metres mes

amunt d'un Bros pi solitari que hi ha en aquest bosc, que alguns anys

enrera era una sureda frondosa, es troba el dolmen de la lamina IX,

fig. I, que anem a descriure.
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Te la forma d ' un trapezi i constitueixen la seva caixa principal-

ment trey grans Iloses. La del funs to 2`(i0 metres de Ilarg, 2 ` 20 d'alt

i uns 30 centimetres de gruix . I.a gran Ilona que forma la paret W to

3`20 metres de Ilarg, 2' 10 d'alt i de 2U a 3l) cm de gruix, i la quc lor-

ma la paret E to 2`(i0 m de Ilarg, 1 `85 d'^ilt

i 25 cm de gruix.
Com prolongant aquesta paret, hi Ira

una ultra pedra de 0`7U m de Ilarg yu^^

recolza en ('anterior, i formant angle rectf

unrb aquesta pedra, n ' hi ha nna alts do

0'JH nt, que redueix I' entrada.

Davant mateix del dolmen i tocant a

aquest, hi ha una alts llosa que avui es al

sill, i que , encaixant perfectament amb les

que limiten I'entrada, el devien tancar

segurament.
La seva coberta, d'una sola peca, to

3` 15 m de Ilarg per 2`55 ^d'ample i de 2.5 a

30 cm de gruix.
L'entrada to una altura d'1`n0 metres.

(Croquis n." 15, lam. IX -fig. 1).

I,'orientacio es al SE i esta situat a ...r~ "/' s

M

uns 40U m sobre el nivell del mar, i des noi^,^P^ a^ iA F-Pi,^<,aa e^ ei ^e^me

d'aquest dolmen es doming la serralada de ^'ei',^^°°-`'^` ^^'iP^e .^"^"^°'"'^"`

(loses i el seu golf, la gran plana de

('Alt i el I^aix Emporda i a la dreta, la cadena de muntan}yes que

formen el I'ireneu catala.
Un vei de ['alga Saverdera, conegut per en Miguel de la Boi ni,

fou el darrer que cultiva una vinya en el paratge on es troba aquest

dolmen i va dir-me que n'hi havia un altre prop d'aquest per<^ que,

amb motiu de renovar-se les parets de les feixes de la vinya, va

caure, i en el Iloc on es trobat:^ treballant la vinya aparegueren men de

vint pedres de llamp (destrals), molten de. les quals encara guardava.

Esperonat per aquesta revelaci6 vaig pregar-li d'anar a Casa seta per-

quc me les ensenyes. 1?fectivament, eren les destrals nrims. 1, q, lamina

XII i les assenyalades amb els Hums. 1, 3, 4, 5, ^, 4), 1 1 i 13, lam. X(11.

La dextral n.° 1, lain. Xl, es de fibrolita molt ben polida i marca-

d^unent arquejada. Te 25 cm de ^llarg.

La nrimero 4 de la mateixa lamina, esta trencada i to 10`5

cm de Ilarg, molt primeta i a deduir per la seccio de la part trencada,

la seva Ilargada era de 1G a 18 cm.
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L'assenyalada amb el n.° 1, lam. XIII, to 10 cm de llarg; es de
serpentina i en la part del tall rs finatnent polida.

Les que porten els numeros 3 i -1 s(m de basalt de 9 cm cada una
i molt ben tallades, polides i de tall ben afinat. La segona es de forma
ovoide en les dues sections.

La numero 5 sembla esser de cornubianita; es trencada de la part
superior, to 11 cm i en devia tenir de l^f a 15, i la seccio de la seva
truncadura es gairebe un quadrat dangles rums.

I?s molt bonica la que Aorta el nrimero 8. Te 5`5 cm; ^^s verda i
de serpentina, atnb un poliment ben refinat.

Les 11 i 13 son d'ofita. La primera de forma ovoide, molt sem-
blant a la numero 4. Es trencada, to H`5 cm de llarg i devia tenir^ne
de 13 a 1-f. La 13, to 8`5 cm i es de factura Ines tosca.

I, finalment, la ntunero 1 1 sembla esser de basalt, es ben polida i
to 7 cm de Ilarg.

Les que porten els nrimeros 1(1, 12 i 14 de la mateixa lamina tamht^
procedeixen de Palau Saverdera, i eren conservades des de temps im-
memorial en les cases tom a preservadores de la caiguda del Ilamp.

I)rrlntr^u rlrl 'I'nr^i rlr^

Si ens traslladem a la veins vila de Roses i pel cami que passa
per davant de la barriada dels Grecs pugem muntanya annmt, quan
haurem arribat en un taro proper, molt sobresortint, format per grans
blocs de gneis subreposats, trobarem rut petit Ala, a 1'extrem E del

N
yual hi ha aquest dolrnen, orientat a I'^V
Ivegi's lam. IX -fig. 2).

La seva caixa tr una forma quasi rectan-
gular d' I `28 m d 'amplada per 1 `tis de Ilargada.
(Vegi's croquis n.° 1(i).

Constitueix la paret del foes una llosa

d'1 `lli metres d 'amplada per 1`4(1 d'altiada. La

t S ta f d d `'espare orma a per ues lloses d 1 15 i
^^ 1 `3U metres, respectivament. Ue la paret N,

que devia tenir dues lloses, coin 1'oposada,
sins se'n conserva rota d'1 `GU m de llarg., i
degut a faltar-li I'altra davantera en la yawl

' ^^„i^^^. ^^" ^^^ descansava la coberta, aquesta esta extraordi-

P^^ ^i ^p^111e ,i , ir. ^, nariament inclinada i en peril) d' acabar de cau-
F^^ei^ i:i^^ re . (Vegi's croyuis n.° 1G i lamina IX -fig. 2).
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Si des del dolmen que acabern de descriure seguim en direccio a

I'E veurenl it ma dreta una altra paret de pedra seca, i quasi sota

mateix dun surd que es veil en la limnina X, fig. 1, es troba el dolmen

anomenat de la ('asa Cremada, la part posterior del qual recolza sobre

la dita paret.
Aquest dolmen to una caracteristica que el distingeix de tots els

altres que tenim descrits, ja quant it la seva

orientaciii ja en la seva estructura . Es l'tinic

que mira de cars al nord i la seva coberta tr

una gran inclinaci() devers la part p()ste-

rior.
La seva planta forma tin trapezi isosceles

i la limiten quatre (loses. Les dues del forts

tenen 1 metre i 0'80, respectivament, de

Ilarg i 1 `30 in d'alt. Les que formen les parets

dels costats tenen 1'20 i PI 0 in d'ample i 1 `60

in d'alt. Forma la coberta una gran Ilosa de

2'41) metres de Ilarg per 2'10 d'ample (croquis
n." 17).

Croquis n.' 17

Dolmen de la Casa Cremada,

en el (erme de Hose.

F.9cala 1:1(0

I)ttltiieii de 1'ui r Rom?

El nostre antic Oriol CARE( em dona noticia dun altre dolmen

que existia a la nnrntanya de Puig Rom i un dia, acompanyat d'aquest

senyor, i del distingit professor de Roses, Sr. PONT, el visitarern, i,

en veure'I de Iluny, em sorprengne extraordinariament in seva enorn,e

coberta.
Aixi que ens hi acostavem, creixia la meva desil•lusio, puix que

coda vegada ent semblava menys tin dolmen, encara que fos caigut,

corn deien.
Examinat be, poguerent constatar que forma un gros buit capa4

per a refugiar-s'hi nioltes persones, pero la suposada coberta que pot
veure's en la b'imina X, 2 de 9`20 metres de Ilarg, 8`10 d'ample i tin
gruix nlitja d'I'30 metres, ens sembla d'excessives proporcions per a

esser moguda per forVa huniana.

Hi ha qui creu que les pedres grosses que es veuen ajagudes al
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davant i als costats eren les que sostenien el dolmen. Aixo no obstant,

creiem mes possible que hagues estat un abric o refugi prehisturic, i
per a cerciorar-nos-en pensem fer algunes excavacions en el Feu
interior. Si aquests resultats son positius els publicarem en uu altre
treball.

I^:Iti rlirlrnr^rr:^ rlc li,alro5 d'I+;ru^rrrrrlir

I',n una conver,a tinguda amb un, amics sobre ni^nnnnent^ nirgali-

ti^s intervingue un senyor figuerenc, bon ca4adur i coneixedor, per

tint, del Pireneu empordanes i ens costa una anecdota sobre. la

persecucio d'un conill yue acaba per refugiar^se en una cabana de

moron, com en diuen a la comarca, on es trobaven ja altres quatre

conills, que, en un no res, anaren a parar al sarrb del ca^ador, segons

afirmacions d'aquest.

Interessats nosaltres, mes per la cabana de moron, que no pas per
allo dell conills, aconseguirem que ens doses les suficients referencies
per a convencer-nos yue la cabana de moron no era alts coca que
un autentic dolmen dels que abunden a les rodalies d'Espolla i que en
les sever obres «Los Monumentos megaliticos de la provincia de
Gerona» i «La Civilizacion megalitica catalana y la cultura pirenai-
ca», descriuen els senyors Manuel CA/.URRO i el I)r. Lluis Pr^:rzrco^',
respectivament, aixi com el Ur. F'. BoscH Grnrt^r^:aA en la seva
aI'rehisti^ria catalanav.

Coin sigui que per les referencies donades vaig comprendre que

ayuest dolmen no havia estat descrit ni chat per cap dels autors que

s'han ocupat d'aquests estudis, vaig planejar una excursici a les nnur

t<rnyes de Rab^is, a la yual nr'acompanya I'il•lustrat amic Pierre

AIIBERTIN, de Paris, que amb gran interes cultiva els estudis histii-

rics, i especialment els que es refereixen a la cultura catalana.

Cots que el Sr. CA"/.URRO, en I'obra citada, dung noticia de la

probable existencia d'un dolmen a «Cornes Llobes» de Pils, en el

mateix terme de Rabos, i el I)r. Lluis PF,RIC'OT en la seva obra, Lambe

citada, dons compte de 1'excavacio d'un altre dolmen existent a «Co-

ma de Felisn, d'aquell terme, creguerem convenient aprofitar aquesta

avinentesa per a visitar-los.

Arribats a Rabos, visitarem el carrabiner d'aquell Iloc, Sr. Iz-
r^Ur^:aou, molt coneixedor d'aquelles encontrades, ;el qual, amb
antoritzacio del seu superior ens acompanya en 1'excursio. Lns for-
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mull previament I'itinerari el guardia de la propietat Nouviles, en la

goal radiyuen els dolmens que. anem a descriure.

1)es de Rabbs , squint el cami annmt que voreja la riera per

I'esyucrra , ens dirit;irem a Coma de Felix , distant cos quatre quilinne-

tres de la poblacio, i, despres de molt boxcar , troblrem un dolmmn que

em feu dubtar si seria aquell de

quc fa menciG el Ur. en

I'obra citada (') puffs que tart la

seva planta com al^unes caracte-

ristiques de yue farem esment

difereixen forS^a de la publicada

pel mateix actor en la taula de

planter dell megllits Catalans (^):

ti^o yuc^ ens permet suposar que

es tracta d ' un altre dolmen distint

d'aquell a que fan referencia els

esmentats actors.

U^^Imen del Glot del Llo-

rcr, aComa de Felis

A I'F, de Coma de Felix corre
un torrent en una cloterada del
goal hi ha un Ilorer yue lima nom
a aquell parat^e. A partir del Ilo-
rer i en la direcci^i N a uns 50
metres es troba el dolmen al goal
ens referim (Lamina XI - fib. 1 i
croquis n.° 1^4).

[?s troba situat quasi a la

carena d'un turonet, i al peu d'una

paret Seca de molt ^ruix, yu^^,

des del Clot del Ilorer puja fins ;il

dolmen i forma la divisiiria de

fines finyues veines. La seva

(I) <La Civilizaciun mc^alitica catala-

na y la Collura pirenaic^u>, paK. 93.

C?1 Id. lamina 11, ir}.

Mv, W, 18

I I( Ao i I,I I. I -er . C a 41^ P -I i,,
de It a d ^ I'F,npord a. - F-. 1. 1: 1(
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planta es lleugerament trapezial i to 1'95 metres de fondaria per 1 `30

d'ample. Les parets que sostenen la coberta estan formades per 4 hoses
de pissarra. La que forma la paret del foils to 1'25 in d'ample per 1 `30
d'alt. La del costat E to 2`35 in de Ilarg per 1 `60 d'alt, i dues lloses
d' 1 `50 i 1'20 de Ilarg per 1 `55 d'alt formen la paret W. La coberta
tambe es de pissarra i to 2'35 in de Ilarg per P85 d'ample i de 0`25 a
0'30 in de gruix.

Coin pot veure's en el croquis n." 18, aquest dolmen presenta unn
serie de Hoses plantades verticalnient com a continuacio de les que
formen la paret W del mateix dolmen i nun d'aquelles com doblant

nun de les que sostenen In coherta, la qual cosa pot observar-se
tambe a 1'esquerra de In fotografia de in 11"imina XI - fig. I.

Davant mateix del dolmen de referencia es vetien quatre Hoses
caigudes, i, entre dues d'aquestes, fragments d'una altra Ilosa planta-
d_r paratlelament a les altres verticals.

De la vista d'aquest croquis deduim in possibilitat que el que avui
to I'aspecte d'un dolmen hagues estat nun galeria coberta, puix que
els elements que hi resten semblen confirmar-ho.

Tant a l'interior, ja bastant remenat, com a 1'exterior, hi practi-
carem excavacions que no ens forniren cap troballa.

L'orientaciO d'aquest megialit es al SW.

Des d'aqui, seguint aproximadament la carena de Coma de Felis
i sempre en direccio N per camins poc menys que perduts, ens dirigi-
rein a Roques negres, des d'on poguerem distingir en in Iluuyania el

I)irIrrren de Iii rh. (:ilit'rl

Gs troba a uns quatre quil6metres de ('anterior i a sis o set dcl

poble de Rab6s. Uns 300 metres abans es troba la Font de Gibert, en

el cami mateix que condueix al dolmen. Aquest resta exteriorment

for4a enterrat per tots els sews costats, i el pis interior es tins 65

centimetres mes baix que la boca d'entrada. La part inferior de la

mateixa pedra que el tancava i que devia esser escapcada en violar-

lo forma I'escalri d'ingres.

La planta d'aquest dolmen to la forma dull trapezi de 2'20 metres
de foils, i 1 `4O i 0`85 les seves bases, respectivament. Set lloses
formen la caixa d'aquest megalit. La del fons to 1 `40 metres d'ample i
1'75 d'alt. Formen la paret E tres Hoses de pissarra d'1'45, 0'75 i
0`69 metres d'amplada i 1'70 d'alcada. Les dues Hoses que formen la



INSI Il' CU1 CA1Al ANA 1) 1IISIUSIA NA! SAl,

N-



z

paret W tenen 1 `40 i 1 `05 metres
d'amplada, respectivament i 1 `73
metres d'al^aria. La coberta tambe
es de pissarra i to 2`x)0 m de Ilar^
per una amplada mitjana d'1`iill me-
tres i un ^;ruix de U'25 a 0`40 m.

La seva orientaci^i es al SE.

Practicades excavacions fins a

una profunditat de 11`5(1 metres, en

el seu interior no es trobaren, rind

trossets de carbd i terra cendrosa,

testimoni d'haver-s'hi fet foc en una

c°poca recent. (^^e^i's croquis n.° 1^1

i I^nnina \I - fib. '^I.

IJohc^

I'il^

sous wunum^^nts megelilics de I'Alt I'.mGx^rdu

( 19

en cl ten-, do

EI senyor Manuel en
la seva obra ja citada (pag. 3k),

tenir noticia de 1'existencia d'un altre dolmen a Comes Llobes,

de Pill; i, destitjosos de poder-ho confirmar i donar-lo a coneixer amb

tots els details possibles, des del Sola de Gibert ens encaminartm en

direcci^i N cap a Comes Llobes, salvant en poc menys d'una bore

el fatigos cami que ens separava d'aquell lloc ja fronterer amb Franca
i que constituia I'ultima etapa d'ayuella interessant excursio.

Des de 1'^ilfima carena de Roques ne^res, contemplarem, al
davant nostre, amb auaili duns bons prismatics, els versants de C omen
Llobes, i en veure cons ertaven coberts per brans roquissers, ens
sembla quelcom dificil poder distin^ir entre tant rocam, el dolmen que
ens proposavem estudiar; disposats a no fee la Ilar^a caminada
en va, ens desplegarem un per cada versant i aixi anarem recurrent
totes les ramificaciuns d'aquella nnmtanya, lee quals, caldejades per
1'ardi^ncia del sol, semblava que desprenien alenades de foc.

Descoratjats per les nostres infructuoses recerques, el company
d'excnrsi6 Sr. Iz^^^nH;a^^ s'oferi per a anar al mar de Pilr, distant
ntitja horn de nosaltres, per mirar d'adquirir noticia d'aquest megalit.

Acceptat aquest ^;eneros oferiment, no tarda una Nora en estar de
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retorn el Sr. Iz^^^n^rzllo, acompa-

nyatd'un pastoret moltconeixedor

d'aquelles encontrades. Quina no

seria la nostra sorpresa, en indi-

car-nos que el dolmen que busca-

vem es trobava a uns 2l) metres,

rostos avail, d'alli on ens haviem

reunit despres de tart buscar i

rebuscar!

['.n quatre salts estiguerem
alli^ on efectivament, s'aixecava

el dolmen quelcom arruinat ja per

obra de I'home civilitzat, que no
ha tingut respecte envers allo que

havien ^uardat tames i tames
^eneracions que tambe devien
haver conegut aquest monument.

En contemplar un count de

terra davant mateix del dolmen,

el pastoret ens assabenta qne 1'ex-

cavi^ un altre pastor que hi havia

hagut abans dell als Pils, fill

d'Espolla i deixeble del Sr. An-

toni 13ai.nlAtv.a, mestre que fou

d'aquell poble i que tart contribui

2!i5

'^~".....^
al COnE,'I XE]ml'_nt d'agnests moral- ^^0^101'^^ do Curnee LIoLr^ n Jr PiIP, eu rl irnne

de RabGs d'N;mp^^nlei. - IS^raln 1:.51
menu.

Les troballes que hi feu el
pastor diu que foren un ansat trencat i un ^anivet de silex d'un pam i
mid de Ilarl;, que ha desapare^ut.

Observat ('interior del dolmen, es veu clarament que ha estat
desentcrrat en una profunditat de mes de 50 centimetres.

Garbellarem novament la terra extreta, per si contenia quelcom
d'interes, i solament hi trobiarem algunes testes de ceramics molt
fra^mentada i sense cap decoracio, forma ni detail caracteristics.

Observat detinl;udament aquest dolmen, sembla haver estat de
doble cambra o galeria, puix que, com pot veure's en la seva plants
representada en el croyuis n.° 20, la seva caixa estava tancada per
dues (loses avui forGa escaP4ades, que es veuen en la lamina XIV-fib. 1,
sots mateix de la coberta tombada sobre un dels sews costats.

A continuacio de la llosa que tanca el dolmen i seguint la direcci6
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de les pedres que formen la paret \V, hi ha una altra Ilosa clavada que,
juntament amb altres que resten tonibades davant mateix del dolmen,
be podrien esser elements dels costats i coberta que devien formar el
dolmen anterior o galeria do conjunt. En la fotografia do la liim. XIV-
fig. 2, poden veure's les proporcions this costats del dolmen, la seva
coberta toinbada sobre un costat i la gran llosa que recolza en altres
dues de mes petites, la qual suposem que seria la coberta de la cam-
bra anterior.

En aquest sol fereni totes les excavacions possibles amb resultat
negatiu enterament.

Per a acabar, anent a consignar les caracteristiques del megalit
del qual estem parlant.

La seva planta es sensiblement rectangular d'180 metres de Ilarg
per I `05 d'ample. Les parets que sostenien la coberta estan formades
per set (loses. Les dels costats i la del fops molt groixudes i forVa Hies
primes les que tanquen el davant. La llosa del fons to 1'10 metres
d'ample per V90 d'alt en la part sobresortint del s6l. Les dues que
formen la paret E tenon 1' 10 i I metres d'aniplada per 1'95 d'alt i les de
Ia paret \V tenen 1'20 i 0't)5 ni d'ample per igual al4ada que les interiors.

La coberta, toinbada sobre tin costat, to 2'40 metres de llarg i
1 `(IS in d'amplada mitjana amb un gruix de 20 a 25 centimetres.

('om que I'amic Pierre AUBORTIN havia manifestat el desig de
visitar les ruines del monestir de Sant Quirze del mateix terme de
Rabos, malgrat els tres quarts de marrada que aixii suposava en el
retorn, des del pla de Pils pujarem el torrent d'aquest non) i en arri-
bar it la carena divisuria de les aigiies poguertm veuie al ions d'una
vall la gran massa quo formen aquelles rimes, a les quals arribiirt m f n
rnenys de tres quarts. Els masovers del mas quo hi ha adossat al
monestir, encuriosits per les einos de que anavem provOts, conien^a-
ren a for algunes preguntes, i d'nquesta conversa resulta la noticia
d'un interessant menhir d'aquella encontrada, el qual es conegut en el

Pais Pei

N I c I III ir (Ic In I'o(Ira I)rcta (IeI \las Uuyiicr

Seguint les indicacions que ens ieren, ens dirigirem pel cami de
Sant Quirze it Rabus, do very i'antic cami do Vilamaniscle, a un costat
del qual es troba aquest menhir, a un quilmmetre i mig rues enlla del
Mas Mallol, tocant al cami de carros.
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Aquest esvelt monolit to 3` 10 metres a la part sobresortint del
sol, una amplada mitjana de 90 centimetres i on gruix mitja de 60. Es
de gneis i a la part superior presenta una petita escotadura.

De return a Rabbs, ens
inform"irem que tambe era co-
negut per la ((Pedra Dreta del
Mas Roque)). (Croquis n." 21).

* *

Una recent excursio que
ferem a Sant Pere de Roda
ens proporciona ocasio per a
trobar-nos amb tin pastor que
temps ha desitjavem veure, ja
que, essent antic en una de les
masies d'aquella encontrada,
suposlvem que tindria ben
recorregudes aquelles munta-
nyes i coneguts tots els seas
indrets, per a assabentar-nos
de Ia possible existencia i 1
situacio d ' uns dolmens dell
quals teniem Ileugeres referen- croquis 21
ties que anys endarrera ens Mehir de Pedra Dreta del Mae Roque. en el lenue

d o na ti n vel de Pau.
de Rabe, d'I:uiporda. - E,cala 1:50

No quedaren defraudades
les nostres esperances, ja que en poques paraules va entendre de que
Ii parlavem. Ens digue que d'aquelles barraques que jo en deia
dolmens ell en sabia mes de set parells.

Coln que aquesta conversa tingue floc quan, amb altres amics,
estavem de retorn a Roses, on acostumem a passar les vacances
estivals, no fou possible fer temps alli, perque la nit ens venia a sobre,
i acordarem que qualsevol altre dia que jo tornes alli el) m'acornpa-
nyaria a visitar aquells dolmens.

No vaig fer-nie esperar gaire. Un dia, acompanyat del jove mes-
tre, fill de Roses, Sr. Becii, anarem al Mas VentOs, on trobarent el
pastor en el moment de sortir amb la ramada per portar-la a pasturar.
Recorreguerem aquells voltants, i molts dels que ell suposava dolmens
no eren altra cosa que accidents naturals produ'its per esllavi!-sament
de grans blocs de gneis o pissarres, que abunden per alli, de nianera
que els veritables dolmens es reduIren a cinc. D'aquests tint dolmens,
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tres eren desconeguts, un altre era el de Roca Miralles de la riera de

LlanFa, ja descrit pel Sr. CawRRO, i un altre, finalment, de la Caro-

na, que ja teniem en carters i que figura en ayuest nurteix treball,

lamina 111 -fig. 2.
E1 primer dell dolmens coneguts per primers vegada en aquesta

jornada fou el

Uolmen ^lel 1^Ias 1^'iar^all

Aquest megalit es troba a un quilometre aproximadament del Mss

Margall, vora el goal passa el cami de Vilajuiga a Sant Pere de Roda,

a la part S del tur6 rocGs que goods a ma dreta d'aquest cami i a uns

trenta metres mes avail d'un frondGs suro solitari. La sous plants es

C rni^uis n.° --

lleugerament trapezia) i son qua-

tre els elements que el consti-

tueixen: tres Iloses, que former

els costats, el foes i la coberta.

El costat E consta d'una soli

pedra d'1'Gl) metres de llarg per

1 `55 d'alt; la que forma el costat

W to 1 `75 metres de Ilarg i una

al^ada igual a 1'anterior. I,a pe-

dra que tanca el foes, una mica

inclinada endins per efecte de la

pressici de les tortes de ('exterior

to 1 `^0 metres d'ample per 1 `5ll

d'alt.
Formava la coberta una sola

Dolmen del Ries 1largnll, en cl tenue aei curl ae pea de 2`3G metres de llarg per
i,^ sei.^,. • e.yeeiA is^ 1 `80 d'amplada mitjana, i avui es

troba inclinada cap endavant. Al

pea del dolmen i tocant a la paret E hi ha una llosa de notables propor-

tions que be podria esser una de les pedres que el tancaven. l,a sous

urientaciri es al S, com pot veure's assenyalat en el croquis numero

22 i en la lamina XV -fig. 1.
Seguint muntanya avail en direccio SW a un quilometre aproxi-

madameut de 1'anterior es troba el
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Dolmen de ^'inyes 1V1ort^^s

Al bell cim de les Comes de I'au, vora la divisoria d'aquest ter-
me amb el de Vilajuiga i el del fort de la Selva, en un pla que limits
els versants de les aigiies i en el tt^rmr^ anomenat del Mas Magi, sera

Cna^ui,v n.° _°3

facil descohrir aquest dolmen,
gairebe tot omplert de rocs.

Te la forma rectangular,
com es pot veure en el croquis
n." 23, i les sever dimensions
son 1 `i)0 metres de l larg per
1 `70 d'ample. Les pedres que
formes la par^^t E de la caixa
tenon 1 `45 i 11811 metres d'am-
ple per 1 `,34 d'alt. Les que
fttrmen la paret oposada tenon
I `45 i 0`x.5 m d'ample per 1 `35
m d'alt. "1'anquen el foes dues
Iloses d'1 `05 i 0`65 m d'ample
per 1 `3O m d'alt.

La cohorts, que tenia 2`42
metres de Ilargada per 2`2U
d'amplada, avui testa partida
transversalment per la meitat
aproximadament i una d'a-
yuestes parts recta tombada,
apoiant-se sobre el costat W.

Uo6nen de ^'incen Nurtee do les Cume^, en rl (Lam. 1:) bls).
ronuc de Pau . - Nscala t:3( to nlatelX pastoret ens

costa d'un altre dolmen en el

qual vege un pastor feat excavacions i que omplia el sarro de les tro-

balles fetes, sense que ens saber dir en que consistien aquestes. Amb

tot i els tres quarts d'hora que ens tocava caminar i amb un ruixim

que deisava xopa la robs, ferem cap, al Iloc on aquell dolmen es troba

i tot seguit vaig adonar-me que es tractava del de Roca Miralles de

Llansa, publicat pel Sr. Cazuru:^^ en 1'obra ja cicada.

Observat ('interior d'aquest megalit poguerem veure confirmat

el que ens costa el pastoret, puix quo es veia havia estat excavat

recentment en una profunditat de 20 a 30 centimetres fins a trobar

una llosa plans horitzontal quo ocupa tots la base i sobre la qual
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s'apoia un dels costats que sostenen la coberta en un equilibri violent.

La situacio d'aquesta llosa ens crida extraordinariament 1'atenci6,

ja que no 1'haviem trobada en cap dels dolmens que portem excavats

i ens fa suposar que a sota pugui trobar-s'hi tin enterrament damunt la

coberta del qual s'hi hagues aixecat el monument que estem parlant.

No ens atrevirem a remoure ni esberlar aquella llosa, pet-6 creiem

que valdria la pena de desmuntar la coberta i refer o refermar tin dels

seus costats i aixi podria aixecar-se novament el doltnen, despres

d'haver esbrinat el que pugui haver-hi dessota 1'extranya pedra que

acupa el fons de la caixa d'aquest.

A la vista del dolmen de Roca Miralles, a la part esquerra de la

riera de Llansa, vora la carena, n'hi ha un altre completament enrunat

i cobert de rocs i corn que el desenterrament hauria estat una tasca

fatigosa i llarga, no en tregueretn cap fotografia ni aixecarem la planta

i ens lintitem a fer-ne esment.

En les encontrades de les Comes de Pau, tenim noticia de 1'exis-

tencia d'un altre dolmen, i per no estar prou ben informats del floc, no

fou possible trobar-lo.
Tambe sabern que existeix un dolmen de grans proporcions en el

terme de Palau Saverdera en el paratge conegut per Pla d'Esta, a

tins GOO metres sobre el nivell de la mar, pet-6 coin que no teniem qui

ens hi acompanyes no ens aventurarem a anar-hi per esser un Iloc molt

escabrGs i faltat de camins, deixant el seu estudi per a tin altre ocasio.

L'avi Sebastia SEGLA, de Palau, tin venerable veil, cec, de llar-

gues barbes blanques que visque prop d'una centuria, pocs ant's abans

de morir, ens parla de In pedra dreta de Riutort, en el terme de Pau,

entorn de la qual, segons la Ilegenda, hi feien la sardana les bruixes,

quan, a les nits, es reunien per anar a fer nial, ja que la pedra asse-

nyalava el Iloc on fou enterrada una de les caporales bruixes que foil

occida per tin pastor que la sorprengue mentre aquella estava clavant

agulles al clatell de les ovelles del ramat.

La Ilegenda ens agrada i volguerem veure la pedra dreta de les

bruixes, i tin dia ens encaminarem cap a Riutort i poc abans d'arribar-

hi trobarem la aGorga de les bruixes» on, segons la niateixa Ilegenda,

aquestes anaven a estarrajar-s'hi de retorn de les seves malifetes.

Arribats a Riutort trobarem aviat l'esmentada pedra que restava

ajeguda dins el rieral per efecte d'haver estat socavat el marge on

aquesta estava plantada abans. Tindria tins quatre m de llargada, tins

0`70 in d'amplada i 0'50 in de gruix segons el record que tenim d'aquesta.

I)esitjant incloure tan llegendari menhir en aquest treball, I'any

passat anarem a Riutort prop de I'estany on es trobava, amb intencio
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de fotografiar-lo, perb no ens fou possible perque havia desaparegut.
Un pages que Ilaurava en una finca propera ens digue que estava en-
terrada en el sorral, i tin vei de Palau ens digue que havia estat apro-
fitada per a fer una Ilinda de sobreportal. No sabem quip dell dos
informadors estara en el cert.

Uolmeii de Nlore5 Altes

A tres quarts d'hora del Port de la Selva, molt aprop del canti
que d'aquesta poblaciti va a Sant Pere de Roda, fou descobert un
interessant dolmen que restava cobert de pissarres i esbarzers, pels
senyors Eusebi Rius i Antoni COSTA veins de l'esmentada poblaciti
els quals emprengueren pel seu conipte I'excavacio.

Desitjant donar-ne noticia vaig procurar obtenir les dades neces-
saries que cregui podrien facilitar-nee els entusiastes excavadors
d'aquest megalit i sols pogue saber que la coberta tenia 3`25 metres
de Ilarg i 2`6) d'ample, sense que sapiguem si s'hi feu cap troballa ni
quina es la forma de la seva planta ni les dimensions dels elements
que el formen. (Vegi's lam. XV - fig. 2).

Situacio i nomenclatura dels monuments descrits i assenyalats en
el inapa:

1. Dolmen de la Vinya del Rei.
2. » del Garrolla.
3. » de la Talaia.
4. de les Raines.
5. de la Carena.
6. » Caigut.
7. A de la Burnaua o Barraca d ' en Rahcrt.
8. "I-timul de la Vinya d ' en Berta.
9. Dolmen del Mas Bofill.

10. de la Devesa.
11. destruit.

12. de la Sureda.

13. Muntanya d'en Casellas.
14. » » » Febrosa o Forn de la Calc.
15. del Turo de I'home.
16. » de la Casa cremada.
17. de Puig Rom?
18. » » Vinyes tortes.
19. del Mas M argall.
20. » de Coma de Felis.
21. » • Sola de ( iihert.
22. )) Comes Llobes de Pils.
1-I Menhir Pedradreta del Mas Roque.
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['ARRIC NIE.f)H,I'j'j (. DL LA GO\ A j)I'. CAN SI\1ON

Tou ('any 1931 que a la harriada del Pont Major, de Girona, ocor-
regue un fenomen que feia moltissims anys que no s'havia experimen-
tat: el rebentament dell grans diposits naturals d'aigua que en quanti-
tat enorme s'acuntiula a ('interior del gran massis calcari conegut per
les HGrutes de Can Simone, a poc mes d'un quilometre de 1'esmentada
barriada gironina.

A ens 1,50 metres del Pont Major i a tins 50 de la carretera de
Madrid a Franca es troba el barri de Can Camaret, i a pocs metres i
quasi al peu mateix de la muntanya on comenca la plana que s'estC•n
fins al riu Ter, aparegue tin brollador que en breus moments inundii
tots aquells camps i converti la carretera de Franca en tin cabal6s
canal de desgu:rs d'aquella den, en. termes talc, que calgue instal•lar
passarel'les de taulons per a passar d'un costat a I'altre del carrer del
Pont Major.

La inundacici, que al principi es cregue que seria de poca durada,
sana perllongant, i corn que el cabal no minvava i la carretera anava
descarnant-se riipidament, l'Ajuntament de Girona hague d'enviar tina
brigada d'homes per construir un ample rec i desviar aixi les aigiies
cap al torrent de Can Camaret.

Unes tres setmanes despres d'apareixer, queda esgotat aquell
brollador, pel qual es calculi que sortiren ens quatre o cinc-cents mil
metres cubics d'aigua.

En algun altre cas, contava la tradici6, es produi aquest mateix
fenomen i ocasiona diverses victimes i una gran perdua de bestiar de
tota mena.

A la facana de l'esglesia de Pont Major i a I'altura de la Ilinda
superior de la porta d'entrada, a la dreta, hi ha una inscripci6 que ens
sembla recordar que porta la data de I'any 1674, que consigns tin
d'aquests esdeveninients i en la qual es Ilegeix: «Hasta aqui arribaren
les aigiies del diltivi...» i s'esnienten diversos details relatins al fet i
al qui la feu gravar. Coln que la inscripci6 es a I'altura dell primers
pisos, ens fa suposar el caracter catastrofic que devia revestir la inun-
daci6 que s'lii consigna i les enormes cavitats o diposits que deu
haver-hi a ('interior d'aquella muntanya.

Tot aixo que hem dit i el fet d'haver estat testimonis presencials
de la darrera inundaci6 ens suggeri la idea de fer-ne el terra d'una
llX6 ocasional per als nostres alumnes del batxillerat, i tin dia decidi-
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rem fer una excursi6 a les esmentades Brutes, cone a complement de
la lli^6 sobre les aigiies subterranies.

Proveits de cordes, eines i fanals, penetrarem a la primera cam-
bra de la gruta, que, fora de la seva gran cabuda, res de particular no
oferia.

La seva entrada, dificil, estreta i profunda, assenyalada amb una
A en el tall vertical representat en la lamina XVII, ens feu sospitar que
potser hi hauria un altre acces a la cova, mes practicable i facil, i
despres ens adonarem que a 1'extrem oposat, assenyalat amb la B,
entre la foscor sortia tin raig petit de Mini. Per una rampa que fa la
cova ens aproparem al lloc d'on sortia llum, separarem pedres i terra
i ens convencerem que alli hi havia hagut una altra entrada,
obstru'ida per I'acunnrlaci6 de pedres tirades des de 1'exterior.

Al fons d'aquesta primera cambra (C) recollirem alguns ossos
i algun trosset de ceramica molt basta, les quals trohalles ens feren
sospitar que aquella cova podia haver estat habitada en temps pre-
histbrics, i en fer una petita excavaci6 varem trobar alguns queixals i
altres trossets de ceramica.

A la part inferior dreta d'aquesta cambra (D) veierem un forat
d'un pane d'al4ada per tres d'amplada, mig tapat, el qual, till cop
enretirades les pedres, permete el pas d'una persona, i ens trobarem

amb una altra cavitat formant pla inclinat, de sostre molt mes baix

que el de la primera (F) i en tin dels extrems de la qua] hi havia
tin forat vertical (F) que comunicava amb una altra cavitat. El sbl
d'aquesta segona cambra es de roca pelada, i solanient a la part
baixa hi havia acunmlada una petita quantitat de terra.

Excavada aquesta terra, nomes s'hi trobaren trossets d'ossos.

A la part oposada (H) tambe sembla haver-hi alguna comunicaci6

amb la cambra inferior; per6, com que estava obstruida per grosses
pedres, no intentarem explorar-la.

Auxiliats de Ilibants, descendirem a la tercera cambra (G), quasi
tan espaiosa corn la primera i amb algunes estalactites, dues de les
quals truncades en forma de potes d'elefant, de nianera que els nois

I'anomenaren «la cambra de dElefant» amb que avid es coneguda.

A la dreta hi ha altres cavitats, de menys importancia, plenes de

formoses estalactites blanques. En (1), i davant de (H'), que no ha

pogut esser assenyalada en el tall projectat en la dita lamina, hi ha

altres cavitats que, mig obstruides per les pedres, semblen endinsar-se

en sentit horitzontal i vertical i despres vertical.

El sbl d'aquesta tercera cambra es pie de terra i pedres, i sembla

que aquests materials hi han baixat per la part (J), que potser esta en
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comunicaci6 amb les cambres superiors que acabem de descriure.

Entre les pedres i les terres que ocupen el sol d'aquesta cambra,

i en una capa molt superficial, hem fet importants troballes que ens

diuen ben clarament que aquesta cova fou habitada durant llargs

periodes del neolitic, coin ho confirmen no solament els diferents tipus

de ceratnica, ans encara la naturalesa dels objectes que a continuaci6

descriurem i que es podran veure en les Iamines corresponents amb

que il•lustrem el nostre modest treball.
Entre j i H' de la cavitat inferior, hem fet totes les troballes con-

tingudes en la lamina XVIII, les quals comprenen: quatre puntes de

fletxa, assenyalades amb els numeros 1, 5, 12 i 19. La primera, de

silex blanc, molt ben retocada i sense aletes; la segona es de silex

negre amb aletes; la tercera, de silex corni, amb una petita escotadura

a baix, i la que porta el 19 es de lidita. Els numeros 2 i 4 son peces

de collaret: la primera, de pedra, i l'altra sembla esser d'ambre. El

numero 3 es un punxo d'os molt ben afilat de vuit centimetres de

llargada. Els objectes 6 i 9 s6n burins de silex; els 7 i 8 son peces de

silex molt ben retocades en forma de destrelates que potser havien

servit de rascadors. La petxina assenyalada amb el numero 11 es una

valva de Pectunculus, foradada a la part propera a la xarnera per a

servir de peca de collaret.
Els numeros 10, 13, 14, 15 i 18 s6n silex molt retocats que devien

haver servit de burins o rascadors. El 16 es tin fragment de sageta i

el 17 es una fulla de silex blanc en forma de destraleta molt finament

retocada els costats mes grossos de la qual tambe podien haver servit
de serreta. Es la peca de silex mes delicadament treballada que

nosaltres hem vist.
En el mateix Iloc, i removent a penes la terra, varem recollir la

major part dels materials que compren la lamina XIX.

El numero 1, es un queixal, probablement bovi adherit encara

it un tros de mandibula; el 2 es un ullal fossilitzat d'animal no deter-

minat encara. Els 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15 i 18 probablement son

peces dentaries d'animal cavalli. No ens atreviriem a suposar el

mateix de les assenyalades amb els numeros 16 i 17, la determina-

cib de les quals reservem a persones competentissimes en aquesta

materia.
Els numeros 3, 9, 10 i 13 s6n dents i queixals d'aninial ovi o

cabrum trobats en el massis de terra (C) de la cambra superior. El 13

porta adherit encara un fragment de mandibula.

La banya de cervol que porta el numero 6, tambe la recollirem

prop del Iloc (H') de la cavitat inferior.
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En la lamina XX reproduim altres troballes ossies fetes a 1'esmen-
tada cova: ones son humanes , i lee altres, de diferents animals.

EI numero 1 es una vertebra d'animal de gran desenrotllament,
probablement de cavall ; els 2, 6 i 15, encara que rester molt mutilades,
deuen esser vcrtebres humanes. EI 4 es un occipital horns molt poc
mutilat; el 14 es un fragment de parietal hums que no devia corres-
pondre pas al mateix individu de 1'occipital anterior. Tambe son
fragments de Irani els numeros 5 i 7 de la mateixa lamina.

Els fragments d'ossos que porter els numeros 8, J, 10, 11, 12, 1(i,
17, 18 i 1^) son calcinats i amb senyals evidents d'haver estats cremate.

Els nrimeros 3 i 13 tambe son fragments d'ossos nu determinate,
trobats en aquesta cova. 1', Is 1, 2, 3 i 1,3 foren trobats a la cambra
superior, on ferem una petits excavacio al Iloc (L ). La testa d'aquesta
lamina fou trobada a la cambra inferior (G).

En la lamina XXI podem veure representats alguns fragments de
ceramica dell trobats a la susdita cova.

La gran varietat de opus de ceramica suposa o una barreja de
cultures o que aquest abric fou Ilarg temps habitat , puix que amb la
ceramica de parets molt gruixudes i fang groller, feta a ma i sense
cap classe de vernfs, (n.° 1, 3, 5, R, 16 i 17) hi trobem altres opus de
parets primes , fang molt fi i amb superficies fines com si ja tinguessim
una caps d 'allo que els terrissers anomenen Ilimutja; lee primeres
sense adornament ni relleu de cap mena , i lee segones amb caracte-
ristiques especials.

Aixi en el n." 2 veiem una extensio del coil d'un vas, que devia

fer d'ansa ; el 3 ports un Gordo amb impressions digitals ; el 6 ports un

adornament d'incisions paral • leles horitzontals entre dues series de
verticals, i el 22 es un fragment de ventre d'un recipient amb un
mugrri molt accenhrat.

EI tros assenyalat amb el numero 7 es un fragment d'ausat que
devia tenir uns 7 centimetres d'al4ada de parets molt primes i de
forma for4a graciosa . Tambe corresponen a peces de ceramica Tina els
fragments numeros lll, 1 I, 12, 13, 14, 21 i 23 de la mateixa lamina,
uns i altres recullits a la cambra inferior.

A la cambra superior tambe trobarem trossos de ceramica d'amb-
dos opus descrits, encara que sense caracteristiques especials, i
tres fragments d'un vas molt tipic que reproduim en la lamina XXII.
"I'e 8 centimetres d'al4ada a la part mes ampla, i uns 5 al coll. Com
es put veure, es de forma graciosa, de parets molt prunes i sense en-
vernissar. Nosaltres diriem que es un opus nou dintre la tipolol;ia
coneguda.
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Les ossamentes que es reprodueixen en la lamina XXIII tambe son
troballes en el mateix floc (C) on practicarem una petita excavacio
com a tempteig i per formar judici sobre la possibilitat de fer-hi noves
troballes.

En la mateixa lamina en que reprodu rn I'esmentat vas, es pot
veure una placa de calcaria amb uns reileus tan sinretrics que no
poden esser, creiem, producte natural, sing obra de la nth de I'honie,
i en aquest cas podria representar algun amulet o idol, puix que el seu
aspecte ens fa recordar imatges semblants d'aquesta classe.

Posteriornrent Mn. Josep CASASAS tambe ter una visita en
aquesta cova, i en les seves recerques hi troba ossos, trossos de cera-
rnica i algunes peces de collaret de mollusc, pedra i os. Aquesta
darrera es de forma triangular corbada i anib on foradet prop del
vertex oposat a la base.

Corn sigui que confieni que aquesta cova sera objecte d'una
excavacio feta per persones d'indiscutible competencia en la materia,
no ens volern aventurar a concretar definitivament a quin periode
pertanyen els objectes trobats, i els que possiblement s'hi descobri-
ran; pero nosaltres, que hem vist els que foren trobats a la Cova de
Can Sant Vicenc, distant de I'altra menys de dos quilometres en linia
recta, creiem que totes dues pertanyen a la mateixa epoca, per la
sernblanca i el caracter de les troballes fetes en l'una i I'altra.

Creiem que l'entitat mes a proposit per a explorar aquesta nova
cova fora l'Institut d'Estudis Catalans, ja que compta amb personal
experimentat en treballs d'aquesta naturalesa i amb els mitjans econo-
mics indispensables per a dur-les a terme.

Per la nostra banda, ultra la nostra modesta collaboracio, oferini
les troballes que hi tenim fetes, si aquestes poden esser utils per a fer

un estudi mes complet.
No volern tancar aquest treball sense fer esment d'una altra cova

que, a poca distancia de la descrita i en la ramificaci6 que hi ha entre
Can Simo i el Mas Nou a la part superior del vessant que dona a
migdia, descobrirern amb motiu d'una excursi6.

Quasi en el pla superior de I'esmentada rarnificacio, ben a prop
de la divisbria dels vessants, observarem una grossa Ilosa (A) lamina
XXIV que, en rnoure-la, veierem que tapava un forat (B) d'uns 70
centimetres de diametre que comunicava amb on buit. Aixecarenr
aquella Ilosa i penetrarem en una espccie de tune] quasi circular (C),
d'uns 90 centimetres de diametre, que en sentit horitzontal hi ha exca-
vat a uns 25 o 30 centimetres, no pas rues, sota el nivell exterior.
Seguint aquest tunel descobrirern una altra sortida (D) que tambo era
tapava amb una llosa que destaparern per tenir la claror suficient per
a continuar explorant aquella cavitat, que en (E) esta obstruida per
pedres de regular grandaria i la qual suposem que to In sortida en (F).
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Per I'extrem oposat comunica amb una cavitat mes gran, la volta
de la qual to la forma perfecta d'una mitja taronja, cosa que ens crida
extraordinariament l'atenci6, puix que mai no haviem vist formes tan
regulars al sostre de cap cova.

De la cambra G, per mitja del forat (li), es passa a una altra

cambra mes gran que cap de les primeres, i en el seu centre, en sentit

transversal, hi ha un pas o una cavitat inferior j que a la vegada

comunica amb altres galeries, que no hem assenyalat en el tall longi-

tudinal aproximat que hem dibuixat en la lamina XXIV per no haver-

hi penetrat nosaltres.

Hein dit que la galeria C E tenia la forma d'un cilindre, i pogue-
rem observar que la seva capa inferior era molt prima i que sota un
gruix d'uns cinc centimetres sortia la terra (L), cosa que ens dons

Iloc a suposar que entre el sbl travertinic d'aquesta galeria i la roca
inferior existeix una capa de terra que amb el temps s'hi deu haver

anat dipositant, i que, si s'escaves, potser es podria demostrar que

aquella cova, d'estructurrl tan rara, havia estat una habitacio de i'home

primitiu. Nosaltres no hi hem fet cap excavacio ni troballa.
No volem donar per acabat aquest treball sense regraciar la

col'laboracio fotografica dels bons amics Manuel GENOVART, Jaume

MASSOT i Sr. PON, mestre de Roses, i Pit•:RRE AUBERTIN, a tots els

quals ens sentim obligats.


