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Sepulcre de Gutina (Sant Climent Sassebes)

Aquest monument fou descrit, i publicada la seva planta, en un treball de l'ANu :vxi anterior
(vegi's la cita en les consideracions finals) . Durant la present exploració fou excavat, arribant-se
fins al sòl d'arenisca, i trobant-se de 20 a 40 cros . de gruix de terra segons els llocs . L'excava-
ció no produí sinó escassos i insignificants fragments de terrissa, llur major part d'aspecte modern.
Havia estat utilitzat llarg temps com a barraca.

Sepulcre de Fontanilles (Sant Climent Sassebes)

Aquest dolmen, del qual no es tenia notícia, fou descobert, l'any 1920, pels Srs . Angel Costal,
mestre d'Espolla (1), i Josep Bosch Cusi, anant de cacera . Es troba situat vora el córrec de Fon-
tanilles, a una hora i mitja al NW. d'Espolla, però ja en terme de Sant Climent, en un lloc ple de
grans apilonaments de roques que li donen una fesomia particular (fig . 70).
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Fig . 71
Sepulcre de FnntanLles . PlantaFi_ .

	

--Saut Cli gnent S . .ssebes . Sepulcre de Font inilles

Es format (N - . fig. 71) pur quatre lloses, niés la de coberta, donant lloc a una cambra rectan-
gular . El costat O . és format per dues lloses, de les quals la de niés prop de l'entrada, amb segu-
retat que ha fet moviment . La cambra resulta tenir així les següents dimensions: entrada, 1'2o m.;
fons, 0'90 ms . ; costat E ., 1'8o ms. i costat O . 2`35 ms . ; l'altura interior, una vegada excavats uns
40 cros . de terra, resulta ésser de 1 ` 3o ms . : la coberta fa 2 ' 15 x o'95 x0`20 ms . ; la llosa de capça-
lera, 1`3o x0'85 o'15 ins . ; la del costat E ., 1'8o /1 '30/0 '40 ms . ; la primera del costat O.,
1'6o /1‘3o x o '2o ms . ; la segona, r / 1 '30 x 0 ' 20 . No es conserva cap resta del túmul.

Practicada l'excavació es treieren o`eo ins . de gruix de terra, sortiren, en diferents indrets de la
cambra, fragments de terrissa moderna : prop del recó NE ., i a uns 10 cms. del sòl primitiu, apa-
regué un fragment d'un magnífic ganivet de sílex de color fosc, vetejat, de 13 cros . de llarg
(v. fig. 72), i algun fragment insignificant de terrissa grollera.

(1) I a qui devem el niés sincer agraïm ent per la seva entusiasta i valui)sa eol•labnració en els nostres estudis per la
eHlllarca .
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