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Fig. 96 . — Talltendre . Sepulcre de La Barraca d ' en Josepó

Sepulcre megalític «La Roca Cobertorrassa» (Prullans)

Situació. — En un replà elevat que fa la collada d'Oren, a mig camí de Prullans a La Bastida,
emplaçat en terrer erm i pedregós, tapat quasi del tot pel pedregam del tíunul, i sobressurt úni-
cament la llosa de la coberta, la qual cosa fa que no sigui visible fins que s'hi és a la vora i molt
difícil de trobar.

Descripció . — Ès una caixa rectangular formada per lloses de calissa devònica, que és la que
compon el massís de la muntanya d'Orèn . En descobrir-se devia romandre quasi cobert pel túmul,
conservava intactes les quatre pedres de la caixa i la de la coberta, es va rompre part de la llosa
de l'entrada i del damunt a l'escorcollar-lo per primera volta.

Mideix 3 metres de llarg per 1'7o d'amplada i 1`75 d'alçada.

L'excavació. — Fou registrat l'any 1915 per gent inexperta, exhumaren 1es restes de varis ca-
dàvers, una punta de sageta de sílex i una destral de pedra. Recollits aquests objectes pel seu
propietari, ho cedí al Centre Excursionista de Catalunya, qui en donà una notícia en el seu But-
lletí (1) . La punta de sageta s'ha perdut, i la destral fou barrejada amb les del Museu del Centre
sense tenir la cura d'anotar la procedència, i és avui difícil distingir-la per ésser vàries les destrals
de dita col•lecció sense procedència . Fa poc el Centre Excursionista cedí a l'Institut d'Estudis
Catalans les restes humanes que li foren remeses.

En nostra investigació aixecàrem la planta i secció (fig. 92) i regiràrem altra volta la terra
escampada en la primera exploració, donant per resultat la troballa de dos botons d'os prismàtics
perforats en v, dues rodelles de collar de llicorella (fig . 93); dins el sepulcre no hi havia gens de
terra, tota era a la part de fora i escampada per sobre les pedres del túmul, i hi abundaven les
esquitlles d'os i petits fragments de terrissa grollera.

(i) Troballa d'un ddlnien a Prullans . Butlletí del Centre Excursionisla de Cutalnnya, 1915, p . 33 .
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