
SECCIÓ ARQUEOLÒGICA.

Prehistoria.

Se repeteixen aquest ans' les troballes, al voltant de Banyoles, d ' objectes prehistò-

richs en la cova de Serinyà y en un altre cova prop de Besalú.

La cova anomenada «Bora gran d'en

Carreras» es explorada novament pel

mestre de Serinyà Sr . Bosoms y el seu

fill, completant aixís l'obra d 'en Alsius

y E . Harlé. Aquests no feren més que

recullir en la superficie y en la boca de

la cova 'ls objectes que 's trobaven so-

mers ; els senyors Bosoms han trencat

l'estalagmita y recullit totes les eynes

d'aquella estació prehistòrica . Són her-

mosíssims arpons d'una o dugues files

de dents, punxons y raspadors y altres

objectes de sílex treballat . Es també dig-

ne d'apuntarse '1 fet d'havershi trobat

ceràmica molt rara en l'època a que per-

teneix l'estació, que sembla ser dels fi-

nals del període magdalenià . Aquesta ce-

ràmica y potser alguna destral neolítica

fan suposar l'existencia de dos sostres d'època diferenta, abans superposats . però que

per falta de mètode han sigut completament barrejats pels exploradors.

Els restes de mamífers són molt nom-

brosos y encara no han sigut classificats.

Fa poch, M . Harlé, en una nota publi-
cada en L'Anthropologie (volum XIX),
afirmà l'existencia del reno en aquella

estació.

Els senyors Bosoms han explorat tam-

bé una altre cova més aprop de Besalú,

«El cau dels Encantats», d'ont han re-

cullit ceràmica de tradició prehistòrica

y fins a la romana . Ab tot lo trobat en

les exploracions, els senyors Bosoms han

format un interesantíssim Museu a Be-

salú (Fig. t) . L'any que ve procurarem

donar fotografíes y un inventari de lo re-

cullit en el pròxim ANUARI de I9o8 i 0 .

(I) Mentrestant, vegis aquí la nota bibliogràfica de lo publicat sobre la coya de Serinvà : P .ALstus :

Estudios geológicos sobre la región central de la provincia de Gerona (La Bora d'en Carreras de Serinyà);

«Revista de Gerona», vol . II, p . 168 ; Gerona, 1878 .—M . CHIA : Nuevos halla gosen Caldas~-Serinyà ; «Re-

Fig . I . - Cova de Serinyà .

Fig . 2 . - Museu Bosoms, a Besalú .
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