
CRÒNICA D'ARQUEOLOGIA I IIISTÒRIA DE L 'ART

Objectes d'os : Després de la ceràmica,
els objectes d'os són els que sortiren en
major profusió, consisteixen en llur majo-
ria en eines de treball, com punxons, agu-
lles, espàtules, etc ., singularitzant-se una
peça formada per sis punxons d'una mateixa
mida que devia lligar un suport de fusta,
que si bé ja no es conservava, els pun-
xons guardaven encara la forma de l'eina
com si fos una pinta (figs . 38-41).

En la cambra dels esquelets prop dels
cranis es recolliren unes peces tallades
amb defenses de senglar, molt allisades i
perforades que devien ésser usades per ar-
racades i adornaments de collar.

Altre material : Els objectes d'altres
materials queden reduïts a diversos frag-
ments de braçalets esmolats amb balves de
pectuncles, troballes aquestes que són fre-
qüents en les estacions neolítiques.

Les restes prehistòriques recollides en
la cova de la Fou, formen paral . lels en les
altres coves excavades al Gironès, Ri-

pollès i. Garrotxa, com les de Rialp, Llor i,
Sant Martí de Llémana, Serinyà, etc.,
essent no obstant molt més riques en ma-
terials de pedra i os, i la ceràmica un
cop reconstruida formarà una de les col . lec-
cions més interessants de les coves exca-
vades arreu de Catalunya . — JosEE CoLo-
MI\ES Roca.

Cova Gran de la muntanya de l'Ermita de la Roca (Montroig, Camp de
Tarragona)

La muntanya de la Verge de la Roca és una de les elevacions que voregen el camp de
Tarragona per la banda del S . W ., té uns 300 m . d'alçada í la seva part superior està constituïda
per arenisques triasiques com les del cimal d 'Escornalbou i que, com en aquest lloc, estan extre-
madament sorollades i erosionades, originant gran nombre de coves . Una d'elles fou visitada, i,
segons diu, explorada pel Sr . M . Sedó, que la batejà amb el nom de «cova gran» i en publicà
una nota a la premsa (1) . Hi trobà onze fragments de sílex, un d'ells és un trosset de fulla, altres
dos són puntes grolleres, n'hi ha tres de lenticulars i altres d'atípics . A més, hi trobà dos
fragments de terrissa llisos . Ignorem la forma com es realitzà l'exploració i si hi hagué veritable
excavació . Dits objectes en poder de l'esmentat Sr . Sedó. — J . de C. S .-R.

L'Esquerda de les Roques de "El Pany" (Penedès)

No he pogut defugir la invitació que m'ha estat feta de publicar la meva troballa arqueo-
lògica en una cova del Penedès, malgrat no haver-la acabat d'explorar . L'exposició descriptiva

del niés interessant material que n'hem extret donarà ja clar concepte de la seva importància.
Més endavant aquesta publicació podré ésser completada.

L'Esquerda de les Roques de «El Pany» (figs . 42 i 43) està situada entre Pontons i Torrelles

(1) Las Noticias, de Barcelona, n .° del 1-UI-1930.
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Fig . 39 . — Cova de la Fou, Bor : Amulets de queixals de senglar
(1 : 2 aproximadament

Fig . 40 . — Cova de la Fou, Bor

	

Fig . 41 . — Cova de la Fou, Bor
_agulles d ' os '1 :2 aprox .

	

Pinta de punxons d ' os 1 :2 apr .)
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