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88 . — Sepulcre megalític de Biscarbó

Sepulcre megalític «La Llosa del Corralet»
(Biscarbó)
Situació . - Es troba en les serralades que fan la parti ; entre
els rius Segre i Noguera Pallaresa, més api op d'aquest (To quilùmetres en línia recta aproximadament) que del primer (13 qui---:z:
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—Sepulcre de
Secció i planta

Biscarbú.

Fig . go . — Vas reconstruit del sepulcre niegalític de Bisc+a-bú
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Fig . 91 . — Prullans . Sepulcre megalític La Roca Cobertorrassa

Fig . 93 . — Prullans . Objectes de pedra i os
de La Roca Cobertorrassa ( i / I)

Fig . 92 .— Prullans.
Planta isecció
del sepulcre

lùmetres), a uns 1,5oo metres d'alçada.
El lloc en què està situat el megalit és
un ample planell del cim de la serra,
sense gens de boscúria ni gairebé matoll,
de manera que resulta perfectament visible des de gran distància . No està en la
part més alta del dit planell, sinó en
la seva pendent, bastant suau, que mira
vers 1'E . Correspon al terme de ßiscarb'ó
(a un quilòmetre, lloc visible des de poca
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Fig . 94 . — Prullans . Sepulcre de la Collada d'Orèn

distància del megalit), districte municipal de Castellàs,
província de Lleyda . Ls conegut per la gent dels termes veïns amb el nom de Llosa del Corralet.
Descripció . — Es una cista megalítica de planta trapecial, formada de dues lloses i una gran pedra de
tapa, de forma circular allargada ; el fons estava tancat
per una paret de pedra seca, mentre que a l'entrada no
quedaven restes de tanca . Totes tres lloses són de conglomerat . La cambra té dos metres de fons, per un
d'amplada mitja i 1'lo d'alçada . Les demés dimensions
es poden veure en la planta i secció que publiquem . La
boca està orientada a l'E . Hi ha restes de túmul que
resulten més clars per no haver-hi gran quantitat de
pedres soltes en el planell del megalit i força visibles en
la fotografia . El seu diàmetre, per ço que en resta avui
dia, devia ésser d'uns 7 a 8 metres . L'estat de conservació del megalit es pot dir que és força bo.
L'excavació. — Fou excavat per Josep Colominas i
el que signa aquestes ratlles . Es trobaren molts petits
bocins d'ossos humans sense interès per a l'estudi i restes d'un vas de terrissa negrosa pulimentada que es pogué reconstruir. Té 9 centímetres d'alt per io d'amplada
de la boca ; és de perfil doble cònic amb nansa i porta
im botó sobre d'aquesta . (Museu de Barcelona .) -- Josl .r
Dl', C . SERRA-RÀIOI.S.
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Fig . 95
Planta i secció del sepulcre de la Collada d ' Orrn

