
CRÒNICA !)F. LA SECCIÓ AROiTEOLÒGICA

totes trossejades (fig. r l2), el Sr . Vila n'ha restaurat hilbillnent durs (fig . 14i) que tenen una
bella ornamentaciú, consistent en unit faixa que Vulttl ul vas a manera de mt andre, formada per
una cinta composta ele tres o quatre ratlles parahleles rectilinies que foren segnra n nent gravades
amb un burí (1 tris a quatre pues, i cu un sistema de clotets circulars, quasi hiimisférics, du
cosa d ' 1111 centímetre de diàmetre, bastant espaiats i formant rengles, tant al lliirg com al través,
('I la superficie del vas . Els 111('alldres trob('11 tul I)aral'lel ell la ceràmica de la Punta del Pi
(Port de la Selva), també (le la primera edat (le ferro (O.

La collecció Sala, de Vich

NEOLÍTIC . — La part més notable d'aquesta rol lo'CCiú és la gran quantitat d'útils neolítics
(tens 1,200), procedents de localitats (le tot Catalunya, que el Sr . Sala ha recollit amb grandíssim
zel . En la impossibilitat de fer-ne a(Iuí una publicaci(í completa, ens limitarem a senyalar els prin-
cipals tipus que

	

troben representats .
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Fig . I .1 .t . — Tailla de formes dels instruments

de pedra, de la col•lecciú Sala, de Vich

Fig . 145 . — Taula de formes de les puntes de llança

i de sageta, de bronze, de la col•lecci6 Sala, de Vich

Destrals i altres insti IlfneIl/S de ficdra . — i . Destrals de pedra, quasi totes de basalt, generalment
sense polir, de forma cònica, amb seiem) circular i dimensions variables . Tipus molt abundant.

(Vegi's el núm . r de la taula de formes) . — 2 . Destrals de pedra, generalment de basalt ; de

(I) Vegi ' s M . Cazurro a 1 ' :iNUARI DE L ' INSTITUT D ' L,STUDIS CATALANS de IgOó .
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forma triangular, secció oval Allargada i dinu'nsions més Petites, gcncr,llnlel~t . que les anteriors.
Tipus n)olt abundant .— Destrals (h' l~cdra dc diferents menes, generalnlcnt polides, de forma

trapezoidal, 1 1)1 11 a(Ics i (lt' secció oval . I .es (linlensions oscil ien entre io i 15 cisi . "tipus Inolt
abundant . (\ unl . 2 (l(' la taula) .-- 4. Una destral d(' tall oblicu, d(' Ii1)rolita, trapez idal, (l('
secció ovalada, I)fl)('edent de Sant Pilbi (le Veciana (Barcelona), amb una regata pro(hllda pel -

l' rotaci(í ( r ) . 12 cisi . de llarg . Pes, 750 grs. (\ím . 3 de la tau la) .	 5 .

	

I)estraltes (Ic librolita,
totes molt 1)t' i poli(Ics, de forma trapezoi(lal i secció rectangular, amb un sol tall, i (jU( oscil . len

al voltant de 5 cm . du llarg . -O. 1:1 mateix tipus, però amb doble
tall . -- 7 . Un martell dc Ims,' It, de fornia oblonga un xic aplanada,
amb una regata cap al mig (IC la Ilargaria, l'una extremitat plana
i l'altra en punta . Procedeix de la Pobla dc Segur (2) . Llarg, iO cm.
(Núm . 5 de la taula) . - S . Pedres cilíndriques i c(lni(lucs, de dife-
rents dimensions, probablement escarpres . (Núi s. O i 8 de la taula).
- O . Una escarpra procedent de Corcó (Barcelona), de pedra (l'un
color fosc, (le 7`5o cisi . de llarg i Ioo grs . de pes, feta aprofitant
una pedra de fornia oblonga irregular i de secció triangular . (Núm . 7
de 'a taula) .	 io . Pcrcutors esfèrics, de pedra de diferents menes
i dimensions . (\ úm . 9 de la tau ' a) .	 II . Una punta de sageta (le

Fig .

	

Va, de Buranuy .

	

quars, de forma amigdaloide, amb una petita espiga, retocada d'una
de la col . lecció Sala, de Vieh

	

cara.
Sílex .	 Un bell ganivet de sílex blanc, (le Caldes d'Estrach i al-

tres exemplars, procedents de Ciurana (3) . Un nucli del terme (le Sentfort S (Barcelona).
Os .	 I)os bells punxons d'ós, l'un (le Muntanyola i l'altre de Solsona.
Ce'r(anticca neolítica . — Fragments de la coya (le Salomó (Lleida) . de fang negrós, alguns amb

nanccs i altres amb tetons.
OBJEeTES PROCEDENTS DEC. DOLIEN I)E RUPIT (-I) . - - I)e sílex 1)lau(' : una punta de sageta

triangular anit) espiga, una altra de forma amigdaloide, (los fragments de fulla dl ' ganivet i llisa
punta petita . Varis fragments de ceràmica grollera, feta a nià, (le fang (le color rogenc . Frag-
ments d'una substancia colorant.

BRONZE . —I . Punta de llança amb mànec tubular, molt prolongat i amb un forat per a
deixar-hi passar un clau ; prové d(' Viscarra (Lleida), té z5 nun. de llarg per 30 de nlàsinl
ample (núm . ~ de la taula) . -2 . Punta de llança amb la fulla més prolongada cluc l'anterior i
també amb mànec tubular, trencat arràn de la fulla ; prové de Fol(lué (Lleida), té 89 nun . per 26

(núm . 2) .	 3 . Vuit puntes de sageta, procedents de diversos pobles dels partits de Solsona,
Ba).aguer i Cervera (nílms . 3-1o) (5).

Cal esmentar, a niés . cl vas trobat a Buranuy (fig . 146) junt amb un altre, semblant . (lue
no es recollí . Es de fang groller, de color groguenc i fet a mà ; té al voltant del coll un cor(lò (le
fang; amida 8 .5 cm. d'alt per zo 4 (le diàmetre de la boca i és dpoca ja tardana ( 6 ).

1) un sepulcre romà de Corbins lli ha fragments de ceràmica . (le fang rosat, feta a torn, alguns
amb zic-zacs pintats en vermell i altres de fang negre . també feta a torn i de tècnica molt sem-
blant al vas descobert en els enterraments de Centelles : de la mateixa proce(íencia Son alguns
fragments de vidre, terra sigillata i óssos (7) . — P . BOSCH GIyIPER:1.

(I) Aquest tipus és rar a tot Espanya . Se n'ha trobat un altre exemplar a Parazuelos (Alu)ería) . Vegi's 11 . et L. Siret,
Les preiniers áges du métal dans le Sud-Est de l'Espagne, lamina VII (le I' Àlbum.

(2) 1)e la Plana de Vich se'n troba un de semblant en cl Museu Episcopal . Vegi's J . Gudio1, Arqueología Sagrada, fig. de
la p . 28 . Pel mateix tipus del llac de Bourget . vegi's Déchelette, Ahnauel d'Archéologie préhistorique, p . 53o, fig . 19o, 2.

(3) Vegi's J . Alassot, Estació-taller de Ciurana, ÀN("AI I . III . ps . 263 i seg.
(4) aquests objectes, junt amb els que guarda D. Aliquel 13osch, metge de Sant Feliu de l'allarols, forca trobats

dintre (l'un (loln)en d'uns 2 m. d'alt, de planta rectangular, fet de lloses gruixudes de pedra, dretes i tapades amb una
;iran pedra eol•lucacia horitzontalu)ent sobre d'elles.

El dolmen contenía (los cadàvers i, a més dels objectes de la col . lecció Sala, s'hi trobaren els segiients, propietat del
citat 1) . NI . Bosch: altres sílex, més fragments de ceràmica, alguns amb incisions i nn bracelet i dues turques (') de bronze
amb decoracions incises . (J . Botet i Sisó, Data en qué'ls grecs s'establiren a Emporics . Girona, Torres, 19o8, p . 16.) Pres-
cindint de les nomenades turques, (le naturalesa difícil de determinar sense una inspecció (colar, sembla que's tracta (l'un
dolmen eneulítie.

(5) Tant les puntes de llança cous les de sageta són probablement totes de la segona meitat de l'edat del brunze, essent
impossible precisar més exactament llur cronología.

(6) Es difícil datar aquest vas, emperó creiem que es pot comparar als vasos de fang groller d'Empuries i en general
de les estacions ilo riques . Entre els vasos de 1 .a Gessera n'hi ha un que té )tira forma molt semblant . .-1 més . la tècnica i
l'ornamentació del vas de Beranuv- és la corrent en els vasos a què ens referim . Es pot, (lones, datar v-erseitiblantnunt
cal) al segle V' abans (le J .-C.

(~) Vegi's el que s'ha elit sobre aquesta ceràmica al parlar d'aquests enterraments .
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