
l'(iSTCA DE LA SECCIÓ ARQUEOI .ÓGICA

Resultats de l'exploració de coves de Catalunya

per l ' Institut d ' Estudis Catalans (1915-1920)

ELS MASSISSOS CENTRALS DE LLEYDA

En aquest territori, on abans s'havien explurat diverses coves per 1) . Lluís 1larian Vidal, pul
Museu de Solsona i per l'INSTITUT (1), ha estat excavada la coya de Joan d'Os, (le Tartareu, que

ha acabat de caracteritzar aquest grup de trohalles
com a típic d'una cultura que, estenent-se per tot
el Centre de la Península ibèrica, segueix, a traves
de les serres (le la Vella Castella i de 1es munta-
nVcs d(1 Nord de la conca de 1'1 :bre (2), lins a la
Catalunya occidental . Aquesta cultura, en sos Cc-

rnençaments, (cova Negra, de Trag6 de Noguera, i
cova del Tabaco, de Camarasa), a penes es distin-
geix de la cultura de la part Nord del Centre de la
Península (Cueva Lóbrega), essent el seu material
constant la terrissa a mà grollera, amb cordons en
relleu amb impressions digitals, i el restant mate-
rial molt pobre (destrals de basalt poc polides, ga-
nivets i esclats de sílex molt poc retocats, mai
puntes de sageta).

I)es dels començos de l'ús del coure a l'interior
d'Espanya, se produeixen els canvis següents : a Fig .Ioe.—Tartareu.
la meitat Sud de la Península, la cultura del vas diva JHau d'o : (( 1)

campaniforme (Ciempozuelos-Carmona) com evo-
lució de l'anterior de les coy2s amb cerämica incisa

cova Joan d'os (2,j apr .)

	

(coves del Boquique, a Plasència, i de la Mujer, a
Alhama de Granada) ; la cultura que, estenent-se

per la meitat Nord, fa desaparèixer per complet l'anterior (cova del Somaén,
amb ceràmica exclusivament de l ' espècie del vas campaniforme) . A Cata-
lunya, en canvi, aquesta substitució de cultures no s'opera : no solament
resta intacta l'antiga, sinó que comença llayores un brillant floreixement
caracteritzat per la riquesa de la decoració en relleus, que pren els mateixos
motius fonamentals anteriors (cordons amb impressions digitals), transfor-
mant-los en un ver sistema decoratiu, amb l'addició més abordant de noves
decoracions, principalment en relleu (combinacions de cordons amb mugro-
nets; aquests últims, a voltes, amb una impressió digital a sobre), però rares
vegades, també, ami) qualques motius incisos que recorden els diferents tipus
d'incisions del Centre d'Espanya.

Aquesta cultura eneolítica floreixent es coneix per la coya d'EI Forich
(l'Os, (le Balaguer, dels començos (le l'eneolític (amb un punxó de coure, en
mig de l'altre material igual al de les coves anteriors però amb ceràmica
més ricament decorada que en algunes d'elles), però sobretot, i en un grau

plenament eneolític, per la coya d .' Joan (1'Os, de Tartareu.

Tartareu . LA COVA DE JOAN D ' OS. — Forma dues grans cambres (3)

(1) Vegi's ANUARI 1913-1914, Crònica, pàg . 804. i les publicacions d'altres excavacions citades en Prehistòria cala-
laua, Barcelona, 1919, pàg. 66 i segiients . Darrerament s'ha publicat SERRA RÀFOLS (JOSEF' DE C .) : La Col receló Lluís
Marian Vidal en les Publicacions del Seminari de Prehistòria de 1'Universitat de Barcelona (1921), en que es donen noves
notícies i fotografies de les coves explorades pel Sr . Vidal.

(2) Sobre aquesta cultura al Centre d'Espanya vegi's Bosci : La .arqueologia pre-romana hispernica en la obra Hispania.
Barcelona, 1920, p . 155 i segiients, i Prehistòria catalana, p . 55 i segiients i 65 i segiients . Novament D. Anhel del Arco
ha explorat nombrosos poblats de la provincia d'Osca a Sena . (R . DEL ARCO : Nuevos poblados neolíticos de Sena (Huesca)
(Boletín de la Real Academia de la Historia, 192o), que mostreu el mateix material de ceràmica que les coves de Catalunva.

(3) En la superfície . a l'entrada, hi sortiren qualques objectes més moderns : ceràmica campaniana, restes de ceràmica
ibèrica, un punyalet de ferro en miniatura, una fíbula d'arc romana i altres de ferro.

6o . — Institut d'Estudis Catalans

Fig . 99 . — Tartareu .

Fig.

	

Tartareu.
Cova Joan d'Os

( 1 /3 apr .)
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que es comuniquen, per un estret corredor, ami) l ' entrada, on, en diverses capes, lli havia el ver
jaciment, trobant-se sols aquí i allí, sobre el sòl de roca o en esquerdes dels costats de 1' última
cambra, altres petits jaciments, tots de la mateixa mena . El material típic és cl segiient:

Objectes de para i os. — Destrals de pedra, entri' altres de basalt del tipus mes corrent, di-

verses destrals de pedres Inés fines, molt ben p(lirne11tadcs, sobretot una de fihrolita (fig . 99) i
una de pedra verdosa : percutors, palets ami) senvals d'utilització, moles de nià de forma ova-

lada, etc . ; dues puntes de sageta de sílex, molt ben retocades, de formi de fulla de llorer (fig . zoo);

Fig. 102 . — Tartareu . ( ' ova Joan d'Os

un ganivet, retocat, a manera de serra (fig .

	

altres fulles (le ganivet, un punxó de sílex
(fig . 102), rascadors, esclats i desperdicis de fabricació ; punxons d'os i (le banva.

Objectes de metall . — Una destral plana trapecidal (fig . 104) (go`ri °/3 (le coure i 9`45 d 'estany

i indicis de ferro) (i) i un fragment informe d'escòria (91'19 °/o de coure, 8'17 d'estany i o'41

de plom).
Restes animais. — Diferents ossos d'animals, entre ells dos frontals de bòvid i altres de xai i

cabra; quatre cranis humans dolicocèfals d'adult i un de nen, dues mandíbules inferiors d'adult,

una altra (probablement del crani de nen esmentat) i fragments dc mandíbula i d'altres ossos.

474

Fig . 103

Tartareu . Cova Joan d'Os

( 1 19 apr . )

Fig. r,,{
Tartareu . Cova Joan d'Os

(2/ 3 apr .)

Fig . I05
Tartareu . Cova Joan d'Os

( 1 /Io apr . )

Cerimica. — Lina sèrie de vasos i fragments de grans dimensions, rogencs, molt gruixuts, de
superfície unes vegades grollera i altres més o menys polida, sovint polits de la vora i de clins,
i grollers en la resta de la part de fora del vas.

Aquesta mena de vasos és molt rica en decoració, gairebé sempre en relleu, puix que sols comp-
tats fragments tenen incisions . La decoració és la més típica de les que hem vist en les coves lley-

(r) Tals anàlisis han estat fats pel 1)r . D. Miques Ba1tà .
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dataues : a) super/ícic rugosa per efecte d'11avcr-hi passat el dit en dife-
r('nts direccions ; b) cordons amb impressions digitals formant zones (fig . 103)

o bé creuant aquestes (fig. io5) ; els mateixos cordons amb impressions digi-
tals formant curves que parteixen com penjant, per ambdós costats, d'un
cordó vertical (fig . 105) ; c) utugrons, sovint amb una impressió digital, que
cobreixen tota la superfície del vas (fig . 107) 0 que formen una sèrie dintre

de les zones formades amb els cordons esmentats ; d) cordons en relleu
sense impressions digitals (fig . 1o8), i generalment més prims que els es-
ment (ts, els quals formen diferents motius : ondulacions (combinades, a Fig . 1o6 . ra, tareu.
voltes, ami) un mugró en llur centre), cercles concèntrics, diversos qua- Cova Jean d'Os ( 1 ro apr .)
drats (inscrits els uns dintre dels altres), etc.

Una sèrie de vasos menors (sols se'n conserven fragments), de terrissa més grollera generalment,
i, per excepció, groguenca o rogenca, gairebé sempre amb ornaments incisos . Aquests ornaments
són de molt diverses menes (llevat dels compresos en els apartats a i b, els altres són polits).

a) impressions unguiculars, en desordre, per tota la superfície del vas o formant una doble

fil<I prop de la vora ; b) séries paralleles de punts incisos amb un punxó ; c) tècnica d'incisions,
on) la d'alguns fragments de la cova del Boquique (Plasència), ço és, solcs fets amb un punxó

de punta un xic ampla i al fons dels quals s'ha clavat el punxó a intervals . Els motius incisos
amb aquesta tècnica són molt variats a Tartareu : senzilles línies paralleles, les mateixes línies
paralleles combinades amb una sèrie de incisions, formant doble convergent (pseudo-branca

amb fulles) ; línies ondulades combinades amb ondu-
lacions majors, concèntriques ; sèries de línies paral-
L les, entre les quals queda un oval sense incisions
i combinades amb una zona d'incisions verticals:
d) incisions fetes amb punxó de punta esmolada.
Combinacions d'una cinta formada per dues línies
paralleles, freqüentment amb séries de punts o inci-
sions transversals, que corren per la superficie del
vas formant un zig-zag ; e) incisions fetes també amb
punxó de punta esmolada . Sèries de triangles plens
(I'incisions paralleles a un dels costats, sostenint-se
o estant emmarcats per una zona de línies paralleles
horitzontals. Alguna vegada es combina aquest grup
amb l'anterior en el mateix fragment ; f) incisions
fetes amb un punxó de punta ampla i sovint en
fragments bastant gruixuts . Els motius són trian-
gles semblants als del grup e, i sèries de triangles
sostinguts en una zona de línies paralleles i plens de

sèries d'angles paral .lels als costats del triangle ; g) clos fragments, un de la vora i un del mig,
(l'una forma que recorda el vas campaniforme i ornats amb un motiu semblant als del grup d.
L'aspecte d'aquests fragments no acaba d'ésser el de la ceràmica del vas campaniforme, però fa
1'cfecte d ' una imitació local.

Una última mena de terrissa comprèn vasos polits de color negrós o cendrós, per excep-
ció groguencs o rogencs i sense decoració. Les formes dels vasos, alguns dels quals s'han
pogut reconstruir, es redueixen generalment a vasos en forma de casquet esfèric amb un sola-
mnt aplanat (fig . 109), i altres de fons convex i parets niés o menes còniques estrenyent-se
prop de la vora, sovint arno ansa (f:g. rro) . Aquesta última forma mos-
tra vagament les formes argàriques del principi de l'Edat del bronze i
les enlparcntad; s amb elles d'algunes estacions eneolitiques, sobretot
de la cova de Salamó ; però així com en la de Salar( el parentiu és
real, en la de Tartareu cal reconèixer que tais semblances fan l'efecte
d'una cosa merament casual.

Les dimensions d'aquests vasos és molt variable, podent ésser fins bas-

tant grans. Una particularitat curiosa de les formes amb ansa és un apèn-
dix que té aquesta en la seva part superior i que acaba en un botó que
degué servir per a posar-hi cl dit gros en agafar el vas per l'ansa . Aquest

	

Fig . loS . — Tartareu.
apèndix es troba normalment a les coves llevdatanes des de l'eneolític Cova Joan d'os (iho apr .)
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zuiìtalniciit al vas ; pciò (i1)FetOt L 1L Cuci de los TDI

(1 I11 lii ha un va s Cl(' foriìa i(i(ntica al de la Coya de

1(11(11 Ull aspccte difc'rent, fetes arnb J)unts incisos j or

inicial (coya d'EI horicll i altres) . Dentés, aquests vasos, pur ex-

cel)ci(í, tell('I1 a Iartarcu iliCiSOS sota 1 ' a11Sa o bé una sel-ie de

plints ohé cl començament d ' un triangle. ple de punis.

IOS, l'eneolític inicial d' Àlmeria, cn la

Can Pasqual, solanient que les garlandes

dena(Ies, formant tres ZOflCS COfltíflUCS.

destral 1)l1t traj)ezoïdal de bronze (avui l)er(ltI(la ) , per

\i(hul j l)l Club i\Iuntanycnc (') . 1r a 1' INsrITLI ha acabat l'explora-

LES COVES PROPERES A LA COSTA CATALANA1) . Lluís \I.

Salamó . COyA FONDA. - Aquesta coya fou excavada parcialment

J)tl s » ii (lcscoì)ri(lor I) . laii 1'CiXidOr, qui sembla que hi trOl)à U1L

('ió 1) . \Íatis Pallarès, ami) el següerìt resultat:

Objcc1e. dc L'C1VCt j sí

l) 1i(1CS, un riticli fitlies

(le serra, o senzills desp

cutors, m)les (le fllà ov

Obgectes d'os j fusta

objecte (le furnliL ovala

frnìa seml)laut a la dei

(l111(l(lt, l)iraIìi(lal, nio

ilt'(all. - l:n audi j

I )r . M. Raltà, cünteneil

I'ancll (diàiì&tre 3 centí

Ceràmica. - La ccrà

I .

	

Vasos de tius s

grans diFll(flSi()1ìS, molt s

P' CXCeI)C ió , iflCiscS . Aq

(lecoracions, j la superfí

cordons lusos o ami) im

se ('11 sèries 1)1'all(lcs

(l'()fl(llllació l)al'tiflt (le c

En Ics comarques cluc es poden considerar relativament yeï-

P~ . Io9.—Tartareu. Coya Joan d . O . neS de la meitat meridional de la costa catalana, les coves ofe-

(1 g 8 apr .)	rcixen un material (Ie n1es coniplicaciolis glle el d('1 grup anterior,

ço que obeeix a diferents corrents de cultura que aquí s 'encreuen.

Això és el que ens diuen les coves de Solanes (Caldes (le Montbuy), de Can Pasqual (Castellví

de la Marca, al Penedès) i la honda de Salanió, al Penedès.

Caldas de Montbuy . CUy.1 DE SOLANr_s . — La coya de Solanes no es altra cosa que una

uxtensiei de 1a cultura de les coves llcvdatanes, puix la seva ceràlnica (1'únic material) ofereix

els mateixos tipus . El niés interessant i el niés considerable de la cosa és el de la terrissa rogenca

de superfície grollera amb decoracions de cordons en relleu . Alguns cordons sein lesos i fornien

ondulacions ; altres, també ondulats, tenen incisions, Surten també fragments de superfície rugosa,

efecte d'haver-hi passat el dit en totes direccions. i anib un estriat com si s'1)i hagués aplicat un

objecte amb pocs a manera de pinta.

t_n altre grup de fragments, de color negrós i superfície polida, o bé carcix en absolut de de-

coració o té incisions molt senzilles, formant sèries de línies convergents a manera d'estilització

d'una branca amb fulles.

La relació del material de la coya de Solanes anió cl del grup llevdatà correspon a la del ma-

terial d'unes quantes estacions amb troballes semblants, situades en els territoris 'cïns i intermedis.

Tals són eis fons de cabanes de Can Barba a Sabadell (1) i l'estació probablement també una resta

de cabana del Pla de la .11ata, prop de Cervera . Per altra banda, a les serres d'ençà (lel Segre les

estacions de la mateixa cultura semblen abundar a la comarca de Solsona . Això sembla representar,

doncs, ulla certa unitat cultural, estenent-se pur una unitat geogràfica que, partint dels massissos

centrals llevdatans, agença en direcció a la costa, on sembla creuar-se amb un altre corrent de

cultura : el dels sepulcres no megalítics, produint-se de llur contacte un tipus mixt que es ei re-

presentat, sobretot, per la cova de Salamó, però també, (le certa manera, per la de Can Pasqual

de Castellví de la Marca.

Castellví, CUvA DE CAN PASQUAL. — Es una cova molt petita que dóna un material molt

escàs i, en general, atípic . això cal dir-ho dels pocs resquills de sílex que constitueixen les líriques

troballes, a part de la terrissa. D'aquesta, ultra uns quants fragments rogencs, amb un cordó amb

impressions digitals, molt grollers, ainb un mugró o ainb la superfície rugosa, h1 ha una altra

alena de Superfície molt ben polida, de color rogenc-negrós i am1) incisions. l ' aquesta nn na és

un vas de panxa esfèrica i coll cilíndric amb (lues anses i ornaments formant garlandes que

segueixen horitzontalment la panxa del vas d'ansa a ansa. Les incisions són cintes de línies paral-

leles fetes amb tul punxó, que cap a la part mitjana de la garlanda es tanca a manera dc . baga.

D 'aquesta mena, i també amb incisions, iii lia un fragment petit d'un altre vas la forma (1c1

qual n0 eS pot determinal . Les incisions d ' aquest fragment són punts incisos 3111b cl punxó que for-

nien nou finies paral'leles i molt acostades, i a sota d'elles una Sèrie (l ' incisions inés grans que

lex .

	

Un pardi (le destrals de basalt no gaire

de ganivct res uills amples, dentats en forma

erdicis de fabricació (le sílex . Esmoladors, per-

	

Sajarnó. C ( :aFoE1da (1

alades, de pedra, etc.

. - Punxons (l ' OS; restes (le fusta, gcncralmcut informes, a excepció d'un

da anìb foradets tot al voltant dcl cantell (pes (le xarxa ?), i un vaset de

s vasos de tipus argàric ; un botó amh perforació, en forma de V, de base

lt 1),iX.

una punta de sageta arnb aletes i espiga (fig . i ii) . Segons cls anàlisis del

l l)Uflta de sageta 9S'7 de coure, no res d'estan i i'r ° de plom, j

metres) 89'I ° de coure, IO '3 d'estanv i o' de pl0i.

mica compren diverses espècies.

emblant als de les coyes llevdatancs . - a) Vasos (le parets gruixudes j (le

ovint anib la superficie pOli(ia i quasi sempre amb (lecoracions en relleu j,

uesta epècic equival a la de Tartareu, però es nota menor varietat en its

cie (lelS vasos és rnés polida . Les decoracions en reilen consisteixen en

pressions digitals o incisions que generalmcnt formen sistemes agrupant-

que (innen la volta al vas, o en cordons parallels que formen una mena.

orcloiìs verticals . JJ'aquest úl

pengen de l ' última de les IÍIlics esmentades (Ii sentit Oblic.

Malgrat (l'ésser escasses les troballes d'aquesta cova, el vas

( sfèric ainb cull cilíndric la fa esdevenir una de l ;s més interes-

sants de Catalunya, ja que cl dit vas es una forma de les Inés

tipiques de la civilització del Sud-Est d'EspanVa, on surt diver-

ses vegades, amb perfil més o menys esfèric, en estacions de la

província d'Almeria : al poblat de El Garcel, del neolític final,

sense decoració; a la Cueva del Tesoro, de la província de _Ma-

Iaga (extensió de la cultura d'Almeria a l'eneolític inicial), ainb

cordons rudimentaris, que arrenquen de la part inferior de les

	

Fig. 11o.—Tartareu . copa Juan d'os
anses, i un cordó que, partint de les anses, dóna la volta horit-

	

(1/~ apr .)

(i) ANUARI 1913-1914 (Gròllira), pàg . 871 . 872.

Oi l '
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zuntalmu d al vas ; però sobretot ~~ la Cueva de Ios Tollos, a Pulleolaie inicial d ' Almeria, en la
qual lri lla un vas du forma idèntica al de la Cova de Can Pasqual, solament que les garlandes
tenen un aspecte diferent, fetes amb punts incisos i ordenades, formant tres zones continues.

Salamó . COVA FONDA. — Aquesta cova fou excavada parcialment
pel sen descobridor I) . Pau Teixidor, qui sembla que hi trobà una
destral plana trapezoidal de bronze (avui perduda), per I) . Lleis M.
Vidal i pul Club 11Iuntanyenc ( 1 ) . Per a l'INSrFIL'l ha acabat l'explora-
ció 1) . :Maties Pallarès, amb el següent resultat:

Objectes de pedra i silex. — Un parell de destrals de basalt no gaire
polides, un nucli, fulles de ganivet, resquills amples, dentats, en forma
de serra o senzills desIperdicis de fabricació de sílex . Esmoladors, per-

	

Fig . 111
Salamó. Coca Fonda (r 2 )

entors, m01es de mà ovalades, de pedra, etc.
Obgectes d'os i tusla . — Punxons d'os ; restes de fusta, generahnalt informes, a excepció d'un

objecte de forma ovalada amb foradets tot al voltant dcl cantell (pes de xarxa ?), i un Vaset de
fores semblant a la dels vasos de tipus argàric; un botó amb perforació, en forma de V, de base
quadrada, piramidal, molt baix.

.Metall . — Un anell i una punta de sageta amb aletes i espiga (fig . 111) . Segons els anàlisis del
Dr . :1I . Baltà, contenen la punta de sageta 98`7 °ó de coure, no res d'estany i 1'1 0 0 de plom, i
l'anell (diàmetre 3 centimetreS) 89`1 0 0 de coure,

	

d'estany i o`3 de plom.
Ceràmica . — La ceràmica comprèn diverses espècies.
1 . Vasos de tipus semblant als de les coves llevdatancs . —a) Vasos de parets gruixudes i de

grans dimensions, molt sovint amb la superfície polida i quasi sempre amb decoracions en relleu i,
per excepció, incises . Aquesta espècie equival a la de Tartareu, però es nota menor Varietat en les
decoracions, i la superficie dels vasos és més polida . Les decoracions en relleu consisteixen en
cordons llisos o amb impressions digitals o incisions que generalment formen sistemes agrupant-
se en sèries paralleles que dunen la volta al vas, o en cordons parallels que formen una mena,
d' ondulació partint de cordons verticals . D'aquest últim tipus és un gran vas reconstruït (fig . 112).

També es troben menys abundantment que a les coves lleydatanes mugrons que formen sèries
horitzontals o que es combinen amb els cordons (en aquest cas els mugrons solen tenir una im-

pressió digital), però mai omplen tota. la superficie del vas, com és freqüent a Tartareu.
b) Uns quants fragments d'uns vasos més petits que els anteriors, de superficie grollera

amb incisions de petites línies, fetes amb punxó o unglades, distribuides sense ordre per tota la
superficie del vas . Aquesta espècie equival a la corres-
ponent de les coves 1levdatanes.

2 . Vasos de tipus semblants als del Sud-Est d'Espa-
nva (cultura d' .11meria) . —a) Vasos de petites dimen-
sions, en general, i superficie grollera o poc polida , sovint
de parets bastant gruixudes, amb anses en forna de mu-
grons prop de la vora (fig . 111) . Les formes solen ésser

escudelles de cos bastant cilindric . D'aquesta última
forma, un vas te incisions llargues fetes amb punxó, que

creuen en totes direccions la superficie.
b) Vasos, no gaire grossos, de superficic ben polida i

de color variable groguenc-negrós-rogenc, molt desigual.
I_es firmes solen ésser de curva acentuada i esveltes,
trebant-se un vas ovoide lleugerament estrangulat vers
la vora (fig . 115), altres quasi esfèrics amb una lleugera

vora, altres hernisferics amb una vora alta (figs . 117 i 11(S)

(a voltes amb una, petita ansa, fig . 116), o grans plats fon-

dos amb peu pla i parets més o nienvs còniques (fig . 113).

c) Vasos de tipus netament argàric, de peu convex

i vora alta, de superficie molt ben polida i de color ge-
n . raiment negrós.

(1) Vegi's VIDAL (L . NI.) : Cerdntica de Ciempozuelos en unia cueva prehistórica del N . de Esparsa (Congreso de Valladolid
1915, de la Asociación Espaniola para el progreso de las Ciencias) i SERRA 1n Ai, o1 .s (J . DL C .) : La Col . lecció Lluís Marian
Vidal en Ics I'ublicacions del Seminari de Prehistòria de la Universitat de Barcelona . Barcelona, 1921.

Fie . 112 . — Salam (5 . Cova Fonda (r , 'o apr . )

1
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3. Ceiabtic r del vas cantpauifor)rte, generalmen/ de
superfície polida.— Un casquet esfèric amb decoracions
incises amb punxó de punta molt ampla, formant sè-
ries de línies paralleles que alternen amb dos zig-zags
(iig. rld).

Un vas semblant a les cassoles de l 'espècie, del vas
campaniforme, però de majors dimensions i fons hemis-
fèric amb decoració incis• amb un punxó, consistint en
lo scgiicnt : prop de la vora, un zig-zag ; al coll i comcn-
Ços de la panxa, zones de línies paralleles alternant
primer amb zones de zig-zag, i després (ja a la panxa)
amb una zones que omplena una cinta formada per un

doble zig-zag sobre un fons (le incisions verticals ; prop del fons del vas, les zones de línies paral-
leles acaben tallades per un ample zig-zag que dóna la volta al vas, formant una mena d'cstrc-
lla en mirar-lo des ciel fons d'aquest, que resta lliure d'ornament (fig . 120).

Un vas campaniforme, incomplet, amb decoracions incises a punxí'), formant els següents mo-
tius, d'aspecte barroer, disposats en zones separades per sèries de línies horitzontals paralleles:
prop de la vora, sèries de triangles penjats de les incisions horitzontals immediates a aquestes
i plens amb incisions verticals ; més avall, una doble sèrie de punts.

Deines, hi ha altres fragments de vasos campaniformes, escudelles en forma de casquet esfèric
amb decoracions semblants.

} . Cercrrrtica fina, antb superfície polida i decoracions incises, però no de la mena del vas cama-
nifornte. — Els fragments que comprèn aquesta mena constitueixen un grup a part amh motius
i tècniques variats . Els principals són els següents:

Un fragment amb zones de solcs amples alternant amb zones amb
incisions amples transversals : diversos fragments amb ondulacions pa-
ralleles, incises amb punxó, que estan emmarcades per una sèrie de
punts que segueix l' última ondulació ; un fragment amb un solc molt
ample, que forma una mena d'ondulació; un fragment amb incisions
molt barroeres formant una sèrie (le línies paralleles horitzontals, de
la qual pengen triangles plens de línies paralleles a ambdós costats
dels triangles ; un fragment que sembla una imitació grollera de la

c 2ràmica del vas campaniforme, amb zones de punts alternant amb

	

Fig . ~ ~ .t . — Salamó.

altres de línies paralleles verticals que de tant en tant deixen un espai
lliure, i, quan aquestes zones s'acaben, una sèrie de circolets disposats
horitzontalment : un fragm nt amh sèries horitzontals d 'incisions d'angles, semblants a l'estilitza-

ció d'una branqueta amb fulles.
En aquest material n'hi ha que pertany a la cultura de Ies coves llcydatanes : tal és el cas de

la ceràmica amb decoracions en relleu (espècie i), però una mica més pobra decoració i més ben
polida que a Llcyda. La major part del restant material s'agrupa, indubtablement, millor amh la
cultura de tota la costa Sud-Est i Est de la Península, ço és, la que té el seu centre a la provín-
cia d'Àlmcria . En primer lloc, la forma especial dels esclats i serres de sílex, així com el botó

d'os amb perforació en forma de V amh base quadrada en forma de piràmide molt baixa, tenen
llurs paral•lels en el grau de El Argar de la cultura d'Almeria . Alguns

dels vasos sense decoració i de superfície negrosa llisa tenen formes
també argàriques (especie 2 c) . En canvi, els vasos de parets gruixu-

des i d'aspecte groller (espècie 2 a) i els més fins de panxa esfèrica
amb una lleugera estrangulació prop de la vora (espècie 2 b), fan refe-
rència als graus anteriors de la cultura d'Almeria, continuant fins al
grau (le El Argar la coloració groguenca o rogenca amb taques ne-
groses.

Un problema difícil és l'establir una cronologia d'aquesta cova . La

presència del vas campaniforme indica 1'eneolític en ple desenrotllo;
en canvi la pobresa del sílex, del tipus de serra, la forma de la punta
de sageta i la presència dels vasos argàrics senyala el començar
l'Edat de bronze . L'estratigrafia no indica la separació d'aqueixes
dues cultures.

Fig . 113 . — Sal.ainv . Coya Fonda

	

n ( 1 , '6 apr .)

Coya Fonda (1/5 apr .)

Fig . 115 . — Salame.

Coya Fonda (1/8 apr .)
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Malgrat les dite llltat~ p, .r a establir la cronologia. d'aquesta cova, sembla cert que la. cultura
representada per ella indica tina barreja de les cultures eneolítica i del bronze . lins sembla lògic
suposar que es lela penetració (la ceràmica decorada) en la cultura (k' les COV'eS (I la cultura

Fig . 116 . — Salauiú . Cuva Fonda

	

Fig . 117 . — Salamó. Cuva Fonda
( 1 / : apr ,)

	

( 1 /5 apr . )
Fig. 118 . — Salamó. Cuva Fonda

( 1 /5 apr . )

d'Almeria extesa abans pur la costa peninsular ( 1 ) . Efectivament: abans del temps de la cova de
Salamó, a tot l'Est de Catalunya no s'hi troba altra cosa que estacions purtanyunts a aquella.
Tal és el cas dels sepulcres de tipus no megalític (Vilassar, Bigues, Santa Maria de Miralles, etc .),
les relacions dels quals amb la cultura d'Almeria s'estudia en altre lloc d'aquesta Cr(;nica.

LES COVES DEL NORD-EST DE CATALUNYA

t en tercer grup de cove: és cl representat per les del fiord-Est de Catalunya . Abans s'explo-
raren les coves de Rialp (Ribes) i de Sant Martí de Llémana, aparentment, encara, d'un neolític
pur molt pobre, ja que sols hi sortí ceràmica, però aquesta sembla relacionar-se amb la dels mas-
sissos 1leydatans (decoracions senzilles de cordons en relleu amb impressions digitals i unglades o
incisions de petites links fetes amb punxó que c)breixen la superfície del vas) . Al arribar al ple
eneolitic, però, semblen operar-se canvis en aquest territori : apareixen en gran quantitat els
sepulcres megalítics, que, com s'ha dit, semblen tenir llurs nuclis a les comarques pirenenques, de
les quals descendien.

En aquest temps de l'expansió megalítica, les coves que es coneixen a la província de Girona
ofereixen una cultura idèntica a la ciels megalits, perdent tota relació amb les altres de Catalunya,
a excepció de certs motius de decoració anterior de la ceràmica . Aquest és el cas de la cova de Can
Sant Vicens, de Sant Julià de
Ramis, i, malgrat no haver-se
explorat metòdicament, el de
la cova dels Ossas, de Torroe-
lla de Montgrí (2) .

Sant Julià de Ramis.
COVA DE CAN SANT VICENS .

Les troballes d'aquesta cova
sortiren en una capa fonda
separada de la superfície de
terra estèril.

Les troballes, ultra restes
incompletes de cranis, mandíbules i ossos llargs humans que no permeten cap estudi, consisteixen
en diferents grups d'objectes, dels quals es detallen els més típics a continuació:

Objectes de 25edra . — Sílex, generalment de color negrós : una punta de sageta triangular, amb
aletes i espiga, molt ben retocada (fig . 121), un gran ganivet netament tallat, diferents ganivets
de tamany regular (fig . 122) i altres fragments de ganivet i esclats desperdicis de fabricació.

(1) A ella semblen pertànyer les coves de la regió d'Albocàcer, explorades per l'INSTITUT, i del Eaix Aragó . Vegin-se els
tipus de les puntes de sageta, pàg . 439, fig . 35, típics del Sud-Est d'Espanya.

(2) L'únic material típic són els ganivets de sílex de grans dimensions (21 centímetres de llarg), perduts, però dels quals
es conserven dibuixos (Vegi's BOTET : Geografia de Catalunya, Girona, pàg . 169 i següents, i 685 i següents) que ofereixen
grans semblances amb els de Sant Julià de Ramis i ainb els típics dels megalits.

Fig. 119 . — Salamó. Cova Fonda
( 1 /Fi apr .)

Fig. 120 . — Salaunó . Cuva Fonda
( 1 :9 apr .)
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Objectes d'os . — Diversos botons (l'os petits, amb perforaci('), en forma de T", de base més o

inenvs quadrada 1 (1(' secció triangular baixa (fig. I23) ; (loti ullals d(' senglar ami) 1111 forat vers

la seva part mitjana.
Cer'rnuica . — Es sempre feta a mà, de color rogenc o negrós, ien general

sense ornaments ; peró, malgrat la seva aparent uniformitat,
cal distingir diferents tipus.

a) Fragments de vasos, sense cap decoració, negr ,:)sos de
superfície polida i parets primes, de perfils que semblen per-
tànver a formes esfr'riques. Es una ceràmica semblant al vas
negrós groguenc, sense decoració, trobat a la galeria coberta
del Barranc (Espolla) de que es parla en altre lluc d'aquesta
Crón ica .

b) Vasos de parets gruixudes i rogenc-ncgrosos, que re-

Fig . 1 .1 .—sant Julià corden, el grup anterior . Són restes de tres v'a s'os: rn (re-
de Ramis . cova de construït) de forma quasi esfèrica amb vora ]l ; ugeranR'nt
Can fiant Vicens (1/1)

acusada i amb una ansa de la part inferior d(' la qual par-
teixen en direcció divergent tres petits cordons incisos ; (les

fragments des la vora de vasos de forma quasi 1lemiesfèrica, de gruix bastant
regular, amb un mugró qu ,. en un dels fragments es troba ran de la vola, ien
l'altre un xic n1és avall.

e) FragIllents de superficie generalment grollera I amin) ornaments ell relleu.
La decoració, molt senzilla, consisteix en cordons amb impressions digitals,
impressions unguiculars ran de la vora, mugrons que senthl(n substituir una
ansa, la superfície rugosa per haver-s'hi passat el (lit en diferents direccions, i,
finalment, un estriat a tota la superfície dcl vas, que sembla fet amb un ins-
trument semblant a una pinta.

d) Fragments de superfície polida i amb ornaments incisos . Aquests con-
sisteixen en sèries horitzontals d ' incisions fetes a punxó : en alguns casos, s(,n
petites línies senzilles i inclinades ; en altres, dobles petites línies angulars, que

tenen l'aspecte d'una branca amb fulles estilitzades que sol trobar-se en ]a Fig . T22 .—sant Juli :l

ceràmica de les coves llevdatanes .

	

de Ramis . Cova de

e) Fragments (le superfície polida, amb ornaments de solcs amples cum can sant ';cens ( 1 :2)

(fitades, formant acanalats paral'l .ls o ondulació.
Considerant aquest conjunt de troballes, cal notar que l ' utillatge de sílex s 'agrupa (lei tot amb

el (lots megalits, oferint alguns tipus dels més característics d'aquests la punta (1_ sageta triangu-
lar amb aletes i espiga, els ganivets llargs i, sobretot, els botons amb perforació en forma de 1 7 ,

exclusius de la cultura megalítica.
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Fig . 123. — Sant Julià de Ramis . Cova de Can Sant Vicens ( 1 /1)

La ceràmica sembla el producte d'una intersecció de dues corrents (Iccultura . El tipus a es
pot agrupar amb la ceràmica dels megalits, i fins el tipus b, malgrat els cordonets incisos semblin
una influència de la ceràmica pròpia de les coves lleydatanes . En canvi, els tipus c i d (i fins l'e)

entren de ple clins de la ceràmica de les coves lleydatanes . Es podria considerar aquesta cova
com pertanyent a la cultura dels sepulcres megalítics, per(*) amb una forta influència de la civilit-
zació de les coves lleydatanes a la terrissa . I, tenint en compte que a les comarques de Girona
s'observa l'existència a un temps anterior al ple eneolític de la cultura típica de les coves lley-
datanes (cova de Rialp de Ribes, etc.) i la penetració, tot d'un cop, de la megalítica pirenenea,
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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 .

.eee.idg" I~j *4I4*

Pl. n ¿j

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 .

61 . — Institut d'Estudis Catalans
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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 .)

p11nCa
ro► __ ► _~W

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

	

4

	

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

%~,~ji'~i~ 0
0
~

t

R

sola,

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

~/~iltifY 4
u

Im

a 89

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

62
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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 .
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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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