IMATGES ANTROPOMORFIQUES I ZOOMORFIQUES
TOTÈMIQUÈS DEL NEOLÍTIC A L'EDAT DEL BRONZE A
CATALUNYA I QUE PODRIEN TENIR RELACIÓ AMB LA
CULTURA MEGALÍTICA
Introducció
Aquest escrit ha estat articulat amb el convenciment de que no existeix cap
constància del que s'hi diu sigui científicament cert; només hi ha lleugers indicis de
versemblança, però com que no n'hem de donar compte acadèmic, l'exposem com un
divertimento.
Durant molts anys, tants com des de que es practica l’arqueologia com a ciència,
s'ha cercat l’existència en èpoques pretèrites, de personatges i animals protectors o
espiritualment custodis de l'anima dels difunts, de la llar, de les collites, dels infants, de les
dones, en fi de tot el que li feia falta gaudir d'una protecció, seguint un costum estès en els
pobles primitius que encara existeixen o existien fins no fa pas gaire, ja que amb el
batibull d'una pretesa globalització constructiva, han anat desapareixent les diferencies
culturals, per augmentar-ne les socials, essent més ampli, ara més que mai, l'abisme
entre pobles rics i pobres.. D'altra banda hi havia pobles antics, com l'egipci, que se sap
positivament que retien culte a una munió d'animals totèmics amb cos humà i cap
zoomorfe.
En principi s'ha de distingir entre el que se'n podria dir màgia blanca i totemisme.
Les escenes de cacera en la pintura postpaleolítica catalana, més que representar una
devoció, són una invocació al bon resultat d'una activitat cinegètica propera a realitzar-se,
ja que tant Cabra Feixet al Perelló, La Pietat a Ulldecona o la cova del Polvorí a la Pobla
de Benifassar. Són petits abrics amb poques condicions d'habitabilitat i quelcom retirats
de l'aigua; més aviat són llocs de guaita, des dels quals es domina el fons d'un barranc, i
on els caçadors feien estada metre durava la cacera.
La mitologia egípcia ha estat potser la més prolífica a l'hora d'adoptar figures
d'animals o bé figures antropomorfes amb cap zoomòrfic com a guaridors de la fortuna del
poble; es pot dir que existia una figura per a cada circumstància, situació o necessitat.
De la plena edat del bronze i principi de l'edat del ferro coneixem a la moderna
Turquia els lleons de pedra que protegien les portes d'algunes ciutats hitites i més tard
tornem a trobar els lleons de pedra, però ara alats i amb cap humà a les portes de les
ciutats assíries de l'Iraq. Si més no, a la diverses vegades centenària ciutat de Babilònia
tenim la porta d'Ischtar, decorada amb figures de lleons en relleu, com a imatges
protectores. La Porta dels Lleons de Micenes ens recorda que aquest animal era el
protector dels aqueus de Grècia, en el bronze mitjà i final.
La lloba era i és el símbol de la Roma eterna, com ho va ser anteriorment el llop
entre els bel·licosos ilergets de la Catalunya preromana. I el mussol ho era d'Atenes.
La mitologia grega barreja formes humanes amb animals i híbrides: Hèrcules, fill
d'una nimfa, mig home, mig déu; l'Hidra, dragó multicapsat, guardià del velló d'or de la

Còlquida; les amazones de l'altar de Pèrgam, en forma de dones alades. Entre els grecs
hi havia certa predilecció per les dones alades, si descomptem Ícarus, com si això de
sortir volant fos cosa de dones; la victòria de Samotràcia i les harpies, en són una bona
representació. Els atenesos a l'estàtua de la Victòria alada li varen tallar les ales i la varen
recloure en un temple, per mantenir sempre amb ells la fortuna en les empreses
guerreres.
A l'Amèrica del Sud, entre els maies, inques i asteques, sovintegen les deïtats amb
forma humana i atributs zoomòrfics; els indis nord-americans, pobles normalment
nòmades, tenien deïtats etèries, que de vegades viatjaven amb el vent; com a màxim les
representaven gravant en un tronc d'arbre plantat vertical figures escalonades d'animals,
preferentment aus; són els popularment coneguts com a tòtem , que en els films nordamericans del Far-West dels anys cinquanta i seixanta varen popularitzar.

Representacions antropomorfes
A la prehistòria catalana les representacions de divinitats antropomòrfiques són
molt rares, però no absents del tot. La Venus de Gavà n'és una, trobada a les mines de
variscita de Can Tintorer; es remunta al neolític mitjà.
Una altra representació antropomorfa es l’estàtua menhir de ca l'Estrada de
Canovelles al Vallès Oriental. Les estàtues menhir i les esteles del Mediterrani occidental
es troben en origen en tres contextos diferents: en plena natura, habitat i necròpolis, la
qual cosa deu implicar l’existència de significacions diferents. Aquestes estàtues situades
en determinats llocs del bosc; haurien pogut ser senyals que haurien marcat alguns eixos
o camins, i que haurien actuat com a guies amb aparença humana, o també podien
representar les entitats que coneixien el bosc; persones amb una saviesa que encara
podia ser útil. Un cop aquests personatges haurien desaparegut les estàtues menhir els
haurien simbolitzat i perpetuat el seu record.
Sobre el grup d’estàtues menhir de la Provença, el Llenguadoc i Rougergue s'ha
argumentat que devien ser obres de caràcter religiós, els testimonis d'algun tipus de culte
als avantpassats als quals l'home hauria confiat la guarda de les sepultures i també de tot
el que a ell li era necessari.
Seguidament passem revista als diversos exemples coneguts a Catalunya:
Ídol de Can Butinyà (Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès).- L'art moble
amb significat religiós és molt escàs a Catalunya, s’en coneix un exemple, que va ser
localitzat en terrenys de la masia de Can Butinyà, en el límit dels termes municipals de
Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
L' ídol es va trobar sense context arqueològic, però per les rodalies s'hi ha realitzat
troballes que van des del neolític a l'època romana, però en altres llocs, aquest tipus
d'objectes tenen relació amb la cultura megalítica.
Es una figura biesferoïdal elaborada en pedra calcaria blanquinosa, i obtinguda
mitjançant el poliment intens del material en brut; llur aspecte acabat ens mostra una
figura femenina esquematitzada. L'estudi comparatiu va trobar un paral·lel allunyat
geogràficament, procedent de Arteal de Cuevas i dipositat en la col·lecció Siret. Són

nombrosos els ídols amb aquestes característiques trobats en les excavacions de Troia
(Turquia), i també dintre dels cercles culturals de la mar Egea.
La Venus de Can Tintorer (Gavà, Baix Llobregat).- La batejada com a Venus de
Gavà fou trobada en excavacions del Museu de Gavà a la primavera de l'any 1994 a la
mina prehistòrica número 16 de Can Tintorer. Es una figureta antropomorfa de ceràmica
de color negra. Va aparèixer fragmentada en diversos fragments que estaven repartits
entre diferents nivells del sediment que omplia el pou de la mina esmentada.
Tot i que la figura no es conserva sencera, la part recuperada és considerable i en
permet una bona comprensió. Arriba al 16 cm. d'altura per 11 cm. d'ampla. S'hi observa la
meitat esquerra de la cara i part de la dreta, el tòrax sencer,
l'extremitat superior esquerra completa i bona part de la dreta, i la
part superior de l'abdomen.
Seguint dos sistemes decoratius diferents, estan
representades els trets del cos i els ornaments que el guarnien. Els
braços i el nas estan representats en relleu. Les joies i els ulls ho
estan en línies esgrafiades, on hi ha incrustada una pasta blanca.
Aquesta no s'ha conservat en tota la seva extensió, si bé
possiblement degueren tenir-la.
El nas es allargat, estret i estilitzat. Els ulls són circulars,
representats per una pastilla en relleu poc ressaltat, al voltant de la
qual apareixen tot un seguit de raigs gravats, que formen en conjunt
el que sembla una representació solar. Per sota de la cara apareix Venus de Gavà,
esgrafiat un motiu que s'interpreta com un collar. Està format per una Gavà, Can Tintorer
línia recta horitzontal, de la qual en pengen altres setze també
rectes, verticals i paral·leles entre elles, més curtes que la primera. Dels dos extrems de la
horitzontal, a la part superior, surten altres dues línies que poden representar la lligadura
del collar al coll.
El cap està encaixat directament sobre el cos, sense el coll. A la part del tòrax
estan representats en relleu dos pits, poc marcats i les extremitats superiors. Sobre
aquestes hi ha gravats els dits de cada mà i uns braçalets. Aquests apareixen a les dues
extremitats, agrupats a la part inferior de l'avantbraç i en la part superior del braç, a la vora
de l'espatlla. Les extremitats estan completament enganxades al cos, amb els colzes
flexionats en angle recte. Les mans tenen els dits estirats i junts, i descansen planes
sobre la part superior del ventre, inflat de forma similar a un embaràs. Al mig s'hi observa
gravat, l'extrem del que sembla una espiga en posició vertical invertida. A banda i banda
d'aquesta, unes línies horitzontals també esgrafiades poden interpretar-se com a
representació del vestit, el qual no cobreix la part superior del cos. Altres esgrafiats al
costat de la figura poden representar els cabells.
No és disposa encara de cap datació absoluta per als nivells arqueològics d'on
procedeix aquesta peça. Per les seves característiques i dels altres objectes que varen
aparèixer amb ella, es pot situar en el neolític mitjà. Ho suggereix l'acabat brunyit de la
superfície, la coloració fosca i la decoració esgrafiada. Podria correspondre a la segona
meitat del IV mil·lenni en una fase postcardial que conviu amb alguns elements del
sabadellià.

En el cas de la figura de Gavà, el seu estret semblant a les deesses
embarassades de la vegetació documentades a la regió dels Balcans, fa molt probable la
seva vinculació a cultes de la fertilitat. Es possible que aquesta fertilitat s'hagi d'entendre
no únicament en el sentit agrícola, si no en un sentit més ampli, que inclogui també la
fertilitat mineral. El fet que s'hagi trobat la figureta a l'interior d'una mina i corresponent el
que sembla ser una comunitat de miners, ho pot suggerir. No és un cas únic.
Al marge de consideracions religioses, la figura humana de Gavà, suposa una
important dada que ve a sumar-se a les que indueixen a pensar en una estreta relació
entre les cultures del nord i del sud del Pirineu durant el neolític mitjà, en particular entre
el Sabadellià i el Chassià meridional.
Estàtua menhir antropomorfa de ca l'Estrada (Canovelles, Vallès Oriental).- El
jaciment arqueològic de ca l'Estrada es troba situat en la riba esquerra del torrent de Can
Fengués, subsidiari del riu Congost. La troballa de la figura iconogràfica es va realitzar
amb motiu de la construcció del Tram 2 de la Ronda Nord de Granollers, en el transcurs
de la qual es va poder documentar un ampli camp arqueològic amb una ocupació quasi
continua que va del neolític antic fins a l'època medieval.
L’estàtua menhir de ca l'Estrada representa una figura antropomorfa en tres
dimensions realitzada de forma esquemàtica sobre d'un bloc de gres
de 0'93 metres d'alçada. La cara frontal de la peça, que es la que
presentaria la decoració més interessant, malauradament no s'ha
conservat completa. Els trets gravats es marquen en solc per
repicament i posterior abrasió o en baix relleu.
De la part conservada de la figura de la l'Estrada, la cara
lateral esquerra resulta molt interessant perquè s'hi distingeix
l'esquena i el braç que baixa verticalment en negatiu. A mitja alçada
gira cap endavant i presenta la mà esquerra horitzontalment, amb
els cinc dits en positiu. A sobre d'aquesta ma s'observen un seguit
de línies verticals que podrien representar algun objecte com ara un
ceptre o una arma, però, tenint en compte els paral·lels del grup
Rouergue, i especialment el menhir de Saint Sernin, es podria
tractar dels plecs de la capa o de l'abric que vestiria la figura i que
passarien sota del braç de manera que apareixerien a la cara frontal.

Canovelles,
Ca l'Estrada.

A sota de la ma tenim un espai que està repicat, fet corrent en les estàtues del
grup de Rouergue i s'interpreta com una preparació de les cares de la pedra escollida que
posteriorment es treballaran.
Uns centímetres sota d'aquest motiu s'hi veuen dues línies que, orientades
verticalment i de forma paral·lela, podrien representar els dos dits exteriors del peu
esquerre; en la gran majoria de les figures de la Rouergue es representen els peus de
manera molt similar. La peça de ca l'Estrada està trencada en aquest punt i no es pot
assegurar aquesta interpretació.
L'altra cara conservada es la part dorsal de la figura, on es poden apreciar sis
línies verticals fetes amb solc i posterior abrasió, que s'interpreten com els plecs de la
capa o l'abric de la figura. En aquest cas s'ha de dir que aquesta interpretació resulta

evident i posa de manifest les similituds de la figura de ca l'Estrada amb les del grup de
Rouergue, com poden ser els exemplars de Saint Sernin, Saint Maurice d'Orient i La
Prade. Resulta interessant el fet que es va poder documentar de forma arqueològica
aquest tipus de peça de roba amb la troballa de l'home d'Ötzi localitzat als Alps italians
perquè es va poder restituir l'abric que duia. Sobre els plecs d'aquesta capa o abric s'hi
poden veure un seguit de línies verticals més petites i estretes que porten a pensar en els
cabells de la figura.
Al costat dret dels plecs de la capa i a mitja alçada de la figura s'hi veuen un petit
cercle d'uns 3 centímetres de diàmetre. Amb els desgast que ha patit la peça resulta molt
difícil d'interpretar aquest motiu. Tampoc s'ha trobat res de similar en les figures del grup
de Rouergue, si bé en la bibliografia sobre el tema es descriu algunes representacions en
cercle que podien ser tatuatges.
La fractura del bloc de gres per la cara frontal de la figura fa dubtar d’algunes
interpretacions. Així, a l'alçada del cap, a la cara lateral esquerra, hi ha dues línies
horitzontals que estan seccionades per la fractura de la peça. A manera d’hipòtesis, es pot
suposar que devien formar part de la cara de la figura i es poden entendre com dos
tatuatges horitzontals que devien anar situats a banda i banda del nas. Aquest motiu
apareix en moltes estàtues menhir de la Rouergue i dona constància del costum dels
homes i dones de les ultimes etapes neolítiques de pintar-se i fer-se tatuatges.
Tot i que les representacions d’estàtues menhir s'estenen per tot Europa al III
mil·lenni aC. en determinades zones geogràfiques hi ha algunes coincidències
estilístiques, el que ha facilitat la descripció de les parts conservades amb els paral·lels de
les estàtues menhir del grup de la Rouergue a l'Aveyron, França, que son les més
semblants.
Com a trets distintius d'aquesta estàtua menhir hi ha quatre cassoletes disposades
en forma de creu, sobre el que seria el cap de la figura. Aquest motiu no es documenta a
les estàtues menhir del grup de la Rouergue però si que es troba en lloses de sepulcres
megalítics i menhirs de Catalunya. En aquest cas alguns prehistoriadors catalans pensen
que han de tenir un significat cultual, com per exemple la possible recollida d'aigua de la
pluja.
Segons els investigadors que s’han ocupat d’aquest exemplar; en el seu conjunt
resulten molt interessants les similituds que té aquesta figura amb les més de cent vint
estàtues menhir del grup de la Rouergue al sud-est de França. Aquests han en relació
amb aquell conjunt figuratiu començant, així, per proposar una cronologia per a l’estàtua
menhir de ca l'Estrada de cap el 3300-2200 aC similar a la d'aquest grup francès. Les
figures de Rouergue no s'han trobat mai en context i s'ha donat aquesta cronologia per
assimilació amb el grup de Treilles, que en aquest cas, també s’ha de servir de referent.
Er la nostra part, l’estàtua-menhir de Ca l’Estrada te molta més semblança amb les
estàtues de Collorgues. Segons Jacques Audibert els exemplars de Collorgues serien la
representació del primer centre d’estatuària del calcolític. Aquest primer centre va tenir un
perllongament més tardà vers l'occident, i va donar lloc al naixement de les esteles de
l'Aveyron, del Tarn i de la Lozère. El segon centre seria el del Marne que es va estendre
igualment, perllongant-se vers l'oest fins la depressió de Paris i la Bretanya.

L’ídol de Puig Pelegrí (Lleida, Segrià) .- Es una peça granítica de color gris fosc
arrodonida intencionadament per donar-l'hi forma ovalada. Aquest còdol de pedra, gravat
solament per la seva cara anterior, ha estat dividit també per la meitat amb una àmplia
acanaladura de 3 centímetres que separa la part del cap de la part del cos, de l’ídol que
ocupa tota la zona inferior d'aquest.
La part superior o cara ofereix dos grans ulls circulars emmarcats dintre d'un
requadre obert en la part inferior i finalitzat en els seus extrems en os quadres més,
oberts, que representen les galtes de l’ídol; un angle agut entre ambdós marcaria el nas.
En les vores de la franja incisa de separació apareix un altre motiu gravat en forma de
requadre, llur significat s'ignora.
En la part inferior de la franja apareixen els braços de l’ídol en forma de ganxo
doble, o laia de dos dents. En el centre de la franja, cap la part inferior de l’ídol es veu a la
vegada incisos dos motius més; un dintre de l'altre, que poden donar-se a multitud
d'interpretacions: el motiu exterior es un requadre amb una línia sortint en bec en la part
inferior d'aquest, dintre del qual apareix a la volta una esquematització clara de la figura
antropomòrfica del tipus de les que es poden veure en un ídol de Chillarón. L'autor d'un
estudi sobre aquest, Martín Almagro, interpreta aquests signes com el cos de l’ídol dintre
d'una túnica de la qual sortirien els peus; però sembla possible donar a l’ídol del Puig
Pelegrí la mateixa interpretació. Aquest signes són el símbol del caràcter híbrid de la
divinitat megalítica, que vindria a ser una divinitat creadora de vida amb personalitat de
vegades masculina i femenina a la vegada, i per tant aquest signes podrien ser la
interpretació esquemàtica del signe masculí i femení. J.L. Maya era de l'opinió que pels
seus ulls, es podia considerar una representació de la divinitat oriental de la mort i
resurrecció, coneguda com “deessa oculada”
L'exemplar amida 19'5 cm d'altura total per 15'5 cm d'ample i 14'5 cm de gruix.
Aquesta peça va ser trobada en superfície en el jaciment del Puig Pelegrí, poblat
encara per excavar, però que per ara ofereix una cronologia molt àmplia que ha
proporcionat materials ibèrics i d'altres èpoques, però no es possible saber com i en
quines circumstàncies es va trobar l’ídol en aquest poblat ni com va anar a para allí.
Almagro era de l'opinió que la seva cronologia, del 1500 al 1000 aC no es corresponia
amb la del jaciment arqueològic, sinó que la seva presencia es devia a la importació d'un
objecte curiós.
L'ídol del Puig Pelegrí correspon un tipus d’ídol que no es gaire nombrós a la
Península Ibèrica, encara que forma certament un tipus particular dintre de les variades
formes que es coneixen dels ídols del calcolític i bronze antic. Aquest objectes han estat
catalogats per nombrosos autors com ídols, malgrat que la seva utilització i significat
concret es desconeixen, i existeixen també autors que els han considerats com masses,
esmoladors, i altres.
Normalment es tracta d'unes boles de pedra ovalades, en forma de grans ous
plans, fabricats generalment en marbre, calcaria o quarsita, que ofereixen en la meitat del
seu perfil, o en la meitat del seu cos, una amplia i profunda acanaladura que divideix la
peça en dues meitats, superior i inferior. De vegades aquests còdols apareixen sense
decorar, i alguna altra vegada ofereixen decorades una de llurs cares amb motius
diversos. Les seves mides solen oscil·lar entre els 9 i 6 cm. de llarg conservat.

Les peces més antigues poden correspondre als exemplars més simples, com són
els de Palmela i algun de San Bartolomé de la Torre, mentre que podrien ser posteriors
les decorades amb més o menys profusió, com són altres de San Bartolomé de la Torre i
les perduracions que se suposa sorgiren com derivats d'aquests models antics del Bronze
I i en una etapa ja posterior tal vegada en el Bronze II o Bronze final a nivell hispànic. Com
el cas de Ca l’Estrada, aquest es un “unicum” a Catalunya i tot el que sen pugi dir per ara,
resulta subjectiu

Iconografia funerària
Si ens endinsem en el món de la mort, trobarem algunes representacions
antropomorfes guaridores dels difunts, com l'estela incorporada al corredor del sepulcre
megalític de Banyes de Saus, a la Jonquera; l'estela de Passanant a la Conca de Barberà
o l’ídol de la cova del Bosquet a Montral, Alt Camp.
Sepulcre megalític de Banyes de Saus (La Jonquera, Alt Empordà).- Es un
sepulcre de corredor de cambra rectangular i corredor d’entrada en pedra en sec. Tota
l’obra està afectada pel pendent on s’assenta el sepulcre i està inclinada vers el nord-est.
Composen la cambra una llosa de capçalera al nord-oest, una llosa lateral al nord-est i
una altra lateral al sud-oest. Es conserva encara una llosa posada de tascó al sud-oest,
de les dues que emmarcaven l’entrada. El corredor seria de pedra en sec i es troba molt
arruïnat. Caigudes en el costat sud-est es troben la llosa de coberta de la cambra i una del
corredor.
En un bloc posat ajagut, situat a la dreta de l’entrada de la cambra s’hi observa un
rebaix on anava encaixada una estela de pedra que formaria
part del corredor. Aquesta és una llosa de contorn
barroerament antropomorf, en l’extrem superior de la qual hi ha
una protuberància de 0 '20 metres d’ample i 0' 10 metres d’alt
que seria el cap. Amida en total 0 '80 metres d’alt, per 0' 54
metres d’amplada i 0 '12 metres de gruix; en la seva base és
visible una espiga de 0' 37 metres d’amplada per 0 '15 metres
d’alçada, que servia per encaixar la peça en la ranura abans
esmentada. Per la seva morfologia recorda la “dama” de
Kersandy, en la comarca de Finisterre, a la costa atlàntica de
França, però probablement la nostra sigui de cronologia
anterior. També podria tractar-se d’una deessa protectora de
l’ànima dels difunts, com les que es troben en els hipogeus de
França. Es tracta d'un sepulcre que per la seva tipologia es pot
Estela funerària,
situar cronològicament en el neolític mitjà; probablement va ser La Jonquera,
Banya de Saus.
erigit entre el 3200 i el 2800 aC.
En 1975 la gran excavació de salvament del túmul de Kersandy a Plouhinec va
mostrar una de les més belles cistes megalítiques sota túmul; però la novetat de Kersandy
va ser la presencia com a coberta de l'enterrament, d'una llosa indiscutiblement
antropomorfa d'un model inèdit. La llosa de Kersandy amida 3'10 metres de llarg i la seva
amplada a la part mitjana es de 1'70 metres. Situada en el seu emplaçament original,
solament la part oest, que seria la superior si estigués en posició vertical, està tallada. La
part inferior es irregular i lleugerament asimètrica. Mostrant una punta terminal i en el

costat sud un arrodoniment lateral. La part superior es la que apareix netament treballada
mostrant en el seu centre un allargament a modus de cap. La forma general de la llosa de
Kersandy reuneix dos elements de l'art megalític, per una part el del gravat i per l'altre el
de l'escultura, configurant-se en formes com les conegudes estatues-menhirs del
megalitisme atlàntic.
La llosa de Kersandy mostra un nou exemple de les series de lloses tallades o de
signes en “escut” que aparegueren a principi del neolític. Seria un signe cultual o la
figuració d'un déu o d'una deessa?. Manquen elements per solventar aquesta pregunta.
Se sap que les discussions sobre el sexe de les pedres poden esdevenir tant bizantines
com les que fan referència al sexe dels àngels. Encara que mutilada, mostra ben
clarament l'apèndix cefàlic, sense arribar a la perfecció de les veritables estatues-menhir
de Bretanya i de les illes Anglo-normandes, mostra una certa evolució envers una
figuració menys esquemàtica del rostre. Però pel seu volum general resta més aviat
propera a les figuracions arcaiques. La seva presencia cobrint una tomba del bronze antic
sembla fortuïta i es deu a una reutilització, seguida potser a la destrucció d'un monument
megalític.
En ple desenvolupament de la cultura megalítica sembla que es va tornar a les
representacions humanes esquematitzades, com ja s'havia fet durant el magdalenià, però
en aquell temps la figura humana esquematitzada es dissimulava entremig de la fauna
pintada, com si es volgués amagar, com els bisons amb cap antropomorf de la cova
d'Altamira.
Estela de Passanant (Passanant, Conca de Barberà.- La estela de Passanant
va ser descoberta en 1970, al nord de la comarca de la Conca de Barberà, molt a prop del
límit meridional dels sepulcres megalítics de Catalunya. La estela es va dipositar en el
Museu Arxiu de Montblanc i Comarca.
Es va trobar trencada en quatre fragments, dels quals tres s'adaptaven
perfectament formant una gran llosa rectangular de 1'75 metres de llarg, 0'58 metres
d'ample i 0'33 metres de gruix. El primer conjunt mostra en la seva part superior, un gran
semicercle concèntric amb petites incisions radials vers el seu interior i per l'exterior, un
gran signe en forma de “U” que mostra dues cavitats en el seu interior; els costats de
l'estela mostren quatre conjunts de semicercles concèntrics oposats entre ells que, com el
de l'extrem superior, presenten petites incisions radials per l'interior i per l'exterior una
sèrie tangencial d'altres signes en forma de “U”. El quart fragment de 1'05 metres de llarg,
0'66 metres d'ample i 0'33 metres de gruix, mostra dues franges incises tallades, de les
quals surten de cada costat sèries tangencials de signes en forma de “U”.
A 4 quilòmetres del lloc on foren descoberts els fragments d'aquesta estela, es
troba la cista megalítica del Pla de la Sala de Passanant, una de les manifestacions
megalítiques més meridionals de Catalunya.
Aquest esquema decoratiu es bastant semblant als atributs de les deesses mare
megalítiques bretones.
Aquestes discutides pedres gravades de Passanant, que mostren caps
antropomorfes diademats; se'ls ha cercat paral·lelismes, però són geogràficament
llunyans i no gaire convincents.

Ídol de la cova del Bosquet (Mont-ral, Alt Camp).- Aquesta cavitat està situada
en l’extrem oriental dels Motllats, altiplà de les muntanyes de Prades, molt prop de la
punta del Barrina.
Es tracta d'una cova sepulcral que té un vestíbul cònic que als dos metres es
divideix per una paret natural inclinada d’esquerra a dreta formant dos corredors de 2
metres que condueix a una cambra de 4 metres de longitud, 3 '50 d’amplada i 1' 15
d’alçada màxima.
Els treballs d'excavació endegats per Salvador Vilaseca de Reus recolliren
diversos materials consistents en: un fragment de vas globulós de coll estret, un altre de
bol de vora plana, vint-i-cinc de diferents atuells, quatre fragments decorats amb cordons
horitzontals i verticals adornats amb foradets verticals o incisions irregularment
distribuïdes; a més d'una gruixuda fulla de sílex de color grisós-terrós amb taques.
Entre els materials es va trobat un ídol-placa que és una peça d’extraordinari
interès. Consisteix en una plaqueta de calcaria tabular de color
groguenc fosc i forma trapezoïdal allargada, amb els angles
inferiors truncats, que amida 1'08 metres d'alt 0'29 d'ample en
l'extrem superior i 0'40 metres d'ample en la inferior i de 4'5 a 8' 5
centímetres de gruix.
La vora esquerra és recta i vertical per fractura natural de
la roca, al pas que les tres restants estan rebaixades mitjançant
un retoc bastant fi, vertical o obliqua sobre la cara inferior, menys
en una porció de la vora dreta, que sembla trencada
accidentalment en la cara oposada. La decoració, incisa finament
en la cara anterior, consisteix de dalt a baix en vuit línies de zigazaga bastant obertes, una estreta faixa de set o vuit línies
paral·leles, apretades i quelcom confoses, un serrell de ratlles
curtes penjant de l’esmentada faixa, i una altra sèrie de zigazagues horitzontals, en nombre de quatre.

Mont-ral,
Cova del Bosquet.

Segons Salvador Vilaseca, resulta evident que l’organització decorativa de la placa
és la mateixa d’alguns vasos campaniformes: faixes en ziga-zaga, altra de paral·lela, i una
de ratlles verticals. Les dues darreres representarien un cinturó o faixa amb serrell. La
placa seria, doncs, una representació humana, femenina, un doble per a reencarnar-se
l’esperit del difunt (tornant al sí matern), o de la mort. La decoració del vas campaniforme
fou relacionada amb la dels vestits femenins, i també s’ha atribuït a aquesta espècie
ceràmica un ús i significat idolàtric, com fa Camón Aznar, o un “caràcter ritual petrificat”
segons Laviosa-Zambotti. Per altra part, llur parentiu simbòlic amb els ídols-plaques
portuguesos, extremenys i andalusos, certes pintures rupestres esquemàtiques i les
estàtues-menhirs, sembla indubtable. Els motius decoratius d'aquest ídol també es troben
a la ceràmica de Los Millares.
La cova del Bosquet es una cova sepulcral llur datació es fonamentaria en el
dibuix campaniforme que presenta l’ídol-placa i potser en el tipus de ceràmica plàstica que
es pot atribuir al bronze antic i bronze mitjà.

Ídol de la Bòbila Casals (Riudecols, Baix Camp).- La troballa d'un enterrament
acompanyat d'una figura iconogràfica es va efectuar en el terme de Riudecols, a 17
quilòmetres de la ciutat de Reus, en la bòbila de Josep Casals, al peu de la Vinya del
Castell, en terrenys de les Morenes.
El tall del terreny a nivell de l'enterrament, presentava 1'50 metres d'argila i sota 1
metre de graves i petits còdols de pissarra. La fossa sepulcral estava excavada en la
meitat superior de la capa de graves. L'esquelet de l'inhumat estava dipositat d'est a oest,
amb el cap a llevant, disposat sobre del costat esquerra de cara a migjorn, amb les cames
replegades en actitud encongida sense arribar a la fetal. Els ossos estaven mal
conservats però es recolliren tots.
L'esquelet jeia sobre d'un enllosat de pedres, uns 30 còdols de pissarra d'uns 15 a
20 centímetres de diàmetre i de 3 a 4 de gruix. Sota del cap, com un coixí posat
obliquament, hi havia una petita llosa de pòrfir
fosc amb contorn antropomorf. En la cara
anterior de l'esquelet hi havia un fragment de
ceràmica tosca de la vora d'un gran vas.
Darrera de l'esquelet aparegué un bol
semiesfèric de pasta fina ben allisada. Sobre
del pit del cadàver hi sortiren dos botons d'os
amb perforació en “V”.
Els materials arqueològics foren
dipositats en el Museu Salvador Vilaseca de
Reus. Ceràmica: un bol semiesfèric llis de
pasta fosca; un fragment de vora d'una tenalla.
Pedra: una llosa de pòrfir amb perfil Estela, Riudecols, Bòbila Casals.
antropomorf. Os: dos botons del tipus “tortuga” amb perforació simple en “V”.
Per l’aixovar recollir aquest sepulcre s'ha de situar dintre de la fàcies cultural del
vas campaniforme, entre el 2700 i el 1800 aC.
La llosa de pòrfid no presenta senyal de treball en cap de les dues cares, però tot
el contorn està tallat o rebaixat artificialment, a fi de donar a la pedra la seva silueta
específica d'una figura antropomorfa molt estilitzada. Amida 21 cm d'alçada, 24 cm
d'ample i de 6 a 2 cm de gruix. Pel rebaix de la part superior i dels costats, amb una
mossa a cada banda, s’obtingué un sortint arrodonit superior i dos laterals, representant,
respectivament, el cap i les espatlles de la figura humana. El perfil de la llosa, segons els
seu descobridor, Salvador Vilaseca, recorda el dels ídols i plaques ídols de pedra d'altres
regions peninsulars i de la Mediterrània, com els de les coves artificials d'Anghelu Ruju a
Sardenya, on també s'han trobat botons d'os semiesfèrics amb perforació en V i del tipus
portuguès, i els de la cultura troiana-ciclàdica de la mar Egea. P. Bosch Gimpera va
estudiar les relacions culturals entre els pobles de la Mediterrània a l'inici de l'edat del
bronze: Sardenya hauria estat un punt d'intersecció de moltes d'aquestes relacions durant
l'època esmentada.
A part del retoc esmentat, la llosa funerària de Riudecols no presenta cap senyal
indicador d'ulls, nas, pit i altres detalls anatòmics, ni conserva cap rastre de pintura. S'ha
suposat que les lloses i figures antropomorfes eren els guardians o representaven la

deessa guardiana de les sepultures, continuant la tradició dels suposats guardians gravats
a l'entrada de certes coves sepulcrals i sepulcres megalítics, com a divinitats protectores
dels morts. Per altra costat també es considera que la figura seria la representació del
mateix mort bé imatge antropomorfa destinada a servir d'estada a l'ànima o esperit del
difunt, perquè aquest s'hi reencarni o troba en la llosa un estatge confortable.
Betil amb cap de “carxofa” de la cova dels Encantats (Serinyà, Pla de
l'Estany) .- Aquest objecte procedents de la col·lecció Bosóms resta actualment dipositat
en exposició en el Museu Nacional d'Arqueologia de Girona, a l'església de Sant Pere de
Galligans. Va ser localitzat en les excavacions irregulars que
efectuava Josep Bósoms a finals del segle XIX en aquesta
cavitat del Pla de l'Estany. Es tracta d'un objecte en forma de
pinya o carxofa de secció cilíndrica amb base plana de 13 cm
d'altura i 6'5 cm de diàmetre, elaborat en argila cuita. Presenta
una rotura a la base que permet apreciar la forma amb que es
va fer. Primer es va modelar un nucli massís de fang amb la
forma cercada, desprès es va recobrir amb una nova capa de
fang més compacte sobre la qual es va dibuixar amb grollera
incisió helicoidal en dues direccions un reticulat que li dona la
forma d'una pinya. El nucli interior es veu esquerdat i sembla
que no es va arribar a coure. La capa superior, de fang
semblant al ciment, es dura i porosa, però s'escrostona
fàcilment. Segons Joan Maluquer estaria emparentada amb les Betil carxofa, Serinyà,
troballes efectuades en la cultura megalítica del sud de la Cova dels Encantats.
Península Ibèrica i Portugal.
En el sud i oest peninsular, a més dels betils pròpiament dits, existeixen a la
cultura del calcolític i bronze antic portuguès aquest tipus d’ídol cònic estretament
relacionat amb els betils, però amb aquesta estructura molt curiosa i característica, que
s'ha denominat per part dels investigadors peninsulars betil “carxofa”, atenent a la forma
d'aquest fruit que la seva part superior o cap presenta. Leisner els va anomenar també,
per aquesta mateixa causa, “ídols amb cap en forma de pinya”.
Tots aquests ídols realment solen presentar en essència les mateixes
característiques generals següents: una estreta cua o coll que s’eixampla en la seva part
superior, oferint una mena de prominència circular ovalada a manera de massa, que la
major part de les vegades apareix decorada en tota la seva superfície amb incisions de
ratlles que formen una retícula constituïda per petites quadricules o losanges, oferint així
una forma de fruita coberta de fulles que poden ser un bé una pinya, una carxofa o un
altre fruit semblant.
Aquesta decoració apareix solament en la prominència circular superior,
interrompent-se a en arribar a la tija o coll dels ídols, que apareixen sempre
completament llisos.
Aquest tipus tant original d’ídol es troba representat solament en les sepultures
megalítiques de la zona portuguesa de Lisboa i Setúbal, no trobant-se pel contrari, cap
exemplar d'aquesta sèrie en la resta de la Península Ibèrica.

Segons Mª J. Almagro, resulta indubtable, desprès de l'examen les diverses series
d’ídols betils, que la estructura i significació d'aquests betils “carxofa” es troba estretament
relacionada amb els betils en general i particularment algunes peces d’ídols betils llisos,
procedents de sepultures portugueses, poden considerar-se com els paral·lels més
propers i l'origen d'aquest tipus. En el jaciment de Palmela, sense procedència segura, i
en el tholos de Praia das Masas aparegueren dos betils que oferien, en la seva part
superior, una prominència circular ovalada, petita allí, però que més desenvolupada
donaria segurament lloc al tipus de betil “carxofa”, producte que de moment sembla que
ha estat desenvolupat essencialment per la cultura del bronze antic portuguès de la zona
d'Extremadura, la qual es molt típica i particular, degut a la riquesa i profusió de formes i
decoracions que ofereixen els seus materials.
Els ídols betils són, en essència, un tipus especial d'objectes sagrats que
representen també el culte a una divinitat, de significats diversos i encara difícils de
concretar, però que evidentment estaven relacionats amb atributs indubtables de la
fecunditat, com ho demostren algunes decoracions de varis ídols d'aquesta rica sèrie del
calcolític i bronze antic hispànic
Estructuralment, el betil sol tenir forma allargada i troncocònica; moltes vegades
finalitza amb un extrem més fi que l'altra, el qual es remata, bé amb una punta arrodonida
o afilada en algunes ocasions, o bé en forma de bola.
Els materials amb que aquests tipus d’ídols acostumen a estar fabricats són molt
diversos, utilitzant-se generalment el marbre i les pedres dures de tota mena, generalment
la calcaria. Encara que, rarament, també sòl utilitzar-se l'argila i algunes pedres fines, com
el cristall de roca. Les seves mides oscil·len entre els 16 i els 60 cm aproximadament,
essent de menor mida els decorats que els llisos.
A occident, sovint, aquest tipus d’ídols acostumen a estar decorats amb una
tècnica molt simple d'incisions, no molt profundes. Els motius emprats són sempre
geomètrics i el significat d'aquests no es pot interpretar en totes ocasions amb seguretat.
Una funció especifica que s'els hi pot atribuir es la de guarir els difunts, com veiem
en la cultura megalítica gallega, on apareixen situats en el corredor del sepulcre guarden
l'entrada.

Plaques d'esquist
Un dels elements més interessants dels aixovars dels enterraments de la cultura
megalítica son les plaquetes de pedra, d'esquist en la seva majoria, que amb bastant
freqüència han anat apareixent en les excavacions realitzades i que per les dificultats
interpretatives que presenta el seu estudi, poques vegades han estat publicades amb
detall.
En la seva major part les plaquetes només s'esmenten en donar llista dels
materials trobats en el jaciments en qüestió. Però succeeix que, a més, moltes de les
plaquetes ni tant se val han estat trobades durant una excavació o pels mateixos
excavadors. Sí això si suma el fet de que la majoria de les coves i sepulcres havien estat
saquejats abans de la seva excavació i que no es conserva estratigrafia, es suficient per
donar-se compte de les dificultats que planteja el seu estudi.

La seva major concentració es al llarg del litoral mediterrani, i amb caràcter
excepcional en zones megalítiques interiors molt riques, com son Osona, Moianès, Bages,
Berguedà, Solsonès, Alt Urgell i Cerdanya; trobant-se tant en sepulcres megalítics com en
coves sepulcrals. Un cop sobrepassada la frontera meridional de Catalunya es pot
resseguir el seu rastre fins arribar a Los Millares, Almeria; amb la noticia de les troballes
de plaquetes de la cova de la Pastora a Alcoi i la de las Lechuzas de Villena; ambdues al
Pais Valencià.
Entre altres llocs a Catalunya s'han trobat plaquetes com: Cau d'en Serra a
Picamoixons (Alt Camp); Dolmen de la Vinya del Rei a Vilajuïga (Alt Empordà); Cova de la
Masia i Cova del Pany a Torrelles de Foix (Alt Penedès); Dolmen de la Cabana dels
Moros a Bescaran (Alt Urgell); Dolmen del Puig ses Forques a Calonge, dolmen del Puig
d'Arques (Sant Cebrià dels Alls), dolmen de la Cova d'en Daina i dolmen del Mas
Bouserenys a Santa Cristina d'Aro, dolmen del Puig Roig a Torrent, Cau de l'Olivar d'en
Margall a Torroella de Montgrí (Baix Empordà); Eramprunyà a Begues i Cova de l'Or a
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat); Balma dels Ossos a Berga (Berguedà); Cova de
la Gorja de Gaià a Montblanc (Conca de Barberà); Cova Negre a Sant Pere de Ribes
(Garraf); Burriac a Cabrera de Mar, Cova de la Granota i Cova d'en Pau a Vilassar de Dalt
(Maresme); Dolmen de Puig ses Lloses a Folgueroles (Osona); Cova dels Encantats a
Serinyà (Pla de l'Estany); Cova de Sant Bartomeu a Olius (Solsonès); Cau II de la Mostela
i El Far a Llinars del Vallès (Vallès Oriental)

Plaquetes de Vilajuïga,
Vinya del Rei.

Plaquetes, Torrent d'Empordà, Puig Roig.

Per a la majoria d'autors, com en un principi Louis Siret, els ídols-plaques xipriotes
son un precedent dels de la Península Ibèrica i les troballes posteriors semblen confirmar
aquesta teoria. Per altra part, l'estudi dels resultats de l'excavació de Los Millares permet
als seus autors opinar que els exemplars del sud-est de la Península Ibèrica son el
paral·lel i precedent de les plaquetes occidentals, que serien més modernes. Prenent com
a base els resultats de l'estudi de les plaques-idol de Xipre hi hauria de donar-lis a
aquestes una data posterior a l'any 2000 aC.
Els problemes de relació cultural s'han de resoldre amb la informació que facilita
les pròpies plaquetes i menys dels paral·lels més o menys hipotètics que es podrien
establir a partir de l'estudi dels aixovars complets dels enterraments.
Les plaquetes son un objecte amb personalitat pròpia, i d'aquí que la seva
distribució ha de tenir una justificació necessària. Sense cap dubte, la placa ha de tenir

una finalitat ritual, en la que a més, alguns autors consideren com imposició el material en
que estan realitzades. Nogensmenys, com s'ha anat veient, les mateixes troballes
semblen desmentir aquesta suposició. El color verd no es exclusiu, encara que
predominant i el mateix succeeix amb el material. En qualsevol cas l'adopció de la
pissarra, molt més abundant en el nostre territori i fàcil d'exfoliar, contribuiria a la seva
difusió.
En referència a la forma, al costat d'unes plaquetes pràcticament rectangulars,
coexisteixen exemplars trapezoïdals, ovalats, triangulars i quadrangulars, pel qual motiu
no es poden extreure conclusions en quan a la morfologia. Sembla més clar el
paral·lelisme amb els ídols oculats del sud peninsular i Portugal, al que contribueix la
capçalera en arc de la majoria de les nostres plaquetes.
La perforació apareix en exemplars amb clara destinació com a penjolls i en altres
de finalitat poc evidenciada; així mateix, pot estar realitzada des de una o d'ambdues
cares de la plaqueta. No té explicació tampoc el fet de que algunes presenten concavitats
en la seva superfície. En el seu moment Lluís Pericot va seguir les teories d'Emile
Carteilhac respecte a les de l'Aveyron en relació amb les paletes egípcies, el que vindria a
constituir un element d'enllaç entre els dos extrems de la Mediterrània, en els inicis de
l'edat del bronze; com en el seu moment ho havien estat els braçalets de pectuncle durant
el neolític.
La decoració que presenten les plaquetes catalanes en alguns casos constitueixen
uns clars paral·lels amb les plaquetes portugueses; altres decoracions són ratlles simples i
creuades sense ordre aparent que costen de relacionar amb altres cultures. La plaqueta
més semblant a les portugueses en quan a decoració es la trobada a la muntanya de
Burriac, Cabrera de Mar, davant d'una de les antigues cavitats sepulcrals; es tracta d'un
fragment triangular de pissarra de color gris; presenta decoració gravada de triangles
separats per franges paral·leles incises; alguns triangles estan decorats amb línies
formant losanges o amb simples ratlles paral·leles; en el costat superior del fragment hi ha
un semicercle incís incomplet. Amb tot, aquestes plaquetes llises es tindrien de sotmetre a
anàlisis d’infrarojos per poder comprovar si van tenir decoració pintada, que s'ha perdut
amb el temps.
Sembla clar que les plaquetes polides de pissarra son un objecte ritual que te el
seu origen en el Mediterrani oriental i que es va anar enriquint en la perduració que la
cultura megalítica registra a occident peninsular: La plaqueta portuguesa amb la seva
exquisida i intensa decoració podria ser la culminació d’aquesta tradició, dintre d'un
ambient cultural que podria assolir el bronze avançat.
Els ídols rectangulars portuguesos son conjuntament amb les figures d'Almeria, els
més coneguts, i de molt, els més nombrosos: normalment formen part del mobiliari dels
sepulcres megalítics de corredor de Portugal i de la veïna regió de l'Extremadura
espanyola. En aquesta zona se'n han localitzat en sepulcres megalítics intactes
conjuntament amb destrals votives en roca tendre; però també se'n troben en llocs
d'habitació, però sovint mutilats. Aquestes plaquetes tenen la seva versió pictòrica sobre
roca en l'ídol rupestre oculat de Peña Tú, a Llanes, Astúries. El Conde de la Vega del
Sella, l'any 1919, veia en l'ídol de Peña Tú una semblança amb els dibuixos, pintats o
gravats, de la llosa de capçalera del sepulcre megalític de Santa Cruz, a Cangas de Onís,

també a Astúries. Segons l'investigador alemany Georg Leisner la relació formal entre els
ídols plans amb els ídols plaques per un costat, i amb les figures rupestres
esquemàtiques, es ben clara.
El treball de Rauret recull les evidencies conegudes amb les
d'informació que ja esmenta l'autora, però que com a mínim, a la llum del
coneix sobre aquest aspecte en altres regions megalítiques peninsulars,
afirmar que es tracta d'autèntiques figuracions antropomorfes i fins i tot que
possible que moltes haguessin estat decorades amb pintura.

mancances
que avui es
ens permet
és més que

Sembla que en el seu moment aquestes plaquetes havien tingut un us pràctic: el
revers de la superfície gravada apareix sovint amb senyals de ratlles i descrostaments,
resultat de moldre ocre i de la seva barreja amb una altra substància, com oli o grassa;
serien com les paletes de colors, del mateix tipus que els objectes del mateix us de la
cultura pre i protodinàstica egípcia.
L'esmentat treball de Rauret recull les evidencies conegudes amb les mancances
d'informació que ja esmenta l'autora, però que com a mínim, a la llum del que avui es
coneix sobre aquest aspecte en altres regions megalítiques peninsulars, ens permet
afirmar que es tracta d'autèntiques figuracions antropomorfes i fins i tot que és més que
possible que moltes haguessin estat decorades amb pintura.
Efectivament, en els megalític de l'oest, es disposa de peces semblants. Plaques
de gres o d'esquist, aparentment no decorades, posseeixen indicis tant de pintura com de
tènues gravats que indiquen amb claredat la imatge antropomorfa que es vol transmetre.
A això cal afegir-hi la comprovació arqueològica de la presencia de còdols o
plaques amb poca preparació situades al costat de peces nítidament antropomorfes, que
desenvolupen tots el mateix paper.

Plaques d'os oculades
A Catalunya només se'n coneix una:
Placa d'os oculada de la Timba del Barenys (Riudoms, Baix Camp).- En el
jaciment arqueològic de la Timba del Barenys situat dintre del terme de Riudoms a la
comarca del Baix Camp, es va localitzar un enterrament en una zona d'estructures
circulars soterrades, relacionades amb un habitat del neolític mitjà-evolucionat; no es
tracta d'un enterrament ritual, si no de la utilització circumstancial d'una estructura
precedent. La Timba del Barenys es localitza en una suau elevació de 188 metres sobre
el nivell del mar a la banda dreta de la riera de Maspujols. El patró d'assentament es
similar a l'observat en d'altres jaciments neolítics del Camp de Tarragona, els quals solen
estar situats en petites elevacions al costat dels cursos d'aigua i en sòls de fertilitat
agrícola elevada.
En el seu interior s'hi va trobar un esquelet femení adult en posició decúbit lateral,
acompanyat de nombrosos fragments de crani de dos infants, un d'ells d'uns 7 anys
d'edat. El crani de l'individu adult pertany al tipus humà mediterrani gràcil i presenta una
trepanació feta amb tècnica d'abrasió amb posterior cicatrització i llarga supervivència.

L’únic element exòtic aparegut en aquesta estructura que es relaciona directament
amb les inhumacions es una placa d'os de 68 mm de llargada amb dues perforacions
oculades a la part central. Respecte a aquesta placa es desconeixen altres paral·lels
similars, si bé per la seva forma pot suggerir certes semblances amb els idolets de
l'anomenada “Cultura d'Almeria”. Tampoc es pot afirmar que aquesta peça tingués
necessàriament un caràcter religiós. En el neolític mitjà del Solsonès apareixen plaques
d'os biperforades, com la del Llord I i Povia, bé aquestes són de tipus rectangular amb els
cantells arrodonits i les perforacions es troben en un extrem, motiu pel qual se les ha
considerat penjolls.
Es tracta d'una placa d'os, no determinable, molt ben polida per una cara, mentre
que pel cantó posterior apareix el teixit esponjós de l'interior de l'os. Forma de tendència
cruciforme amb quatre osques simètriques que separen la placa en dos cossos
troncocònics (o triangulars) i dos apèndixs laterals que resten poc desenvolupats o
atrofiats per dues osques també simètriques. En el bell mig de la peça hi ha dues
perforacions circulars bicòniques de 5 mm de diàmetre, que li atorguen un marcat caràcter
antropomòrfic. Tota la peça guarda una quasi perfecta simetria longitudinal i transversal.
Les mesures són: 6'8 cm de longitud, 3 cm d'amplada màxima i 0'6 cm de gruix.

Peces triangulars de pedra
Si la connexió de les formes rectangulars i trapezoïdals amb les plaques del
megalitisme occidental es clara, no ho es menys la de les formes ovals que connecten bé
amb les petites peces detectades als megalits gallecs, beirans i andalusos. L'aspecte
triangular d'algunes es pot comparar amb el dolmen de Lameira da Cima a Portugal. La
documentació d'una altra peça d'aquest estil amb restes d'una prima incisió en ziga-zaga
al dolmen d'Azután indica la presencia d'aquestes formules antropomorfes en el
megalitisme del centre i de l'oest. La posició predominant es en el túmul davant l'entrada
del monument. En ambdós casos es disposa de dates de C-14 del IV mil·lenni aC.
Malgrat l’existència de troballes anteriors en el nostre país que havien passat
desapercebudes, quan Miquel Cura va localitzar les dues plaques triangulars dels
sepulcres de Santa Cecília de Montserrat, era la primera vegada que s'identificaven peces
d'aquesta espècie a Catalunya, pel qual motiu, com que varen ser trobades en fosses
cobertes amb lloses planes, la seva cronologia quedava en suspens. Amb posteritat
l'investigador francès Jean Guilaine en va publicar dues de similars localitzades en les
galeries cobertes de tipus Auda de Saint-Eugene i de Jappeloup. Atenent a la cronologia
del neolític final de Veraza dels sepulcres francesos, aquesta mateixa data es pot aplicar
a les troballes catalanes.
Sepultura 3 del camí de Can Morota (Santa Cecília de Montserrat).- La
sepultura número 3 de la necròpolis de Can Morota va ser descoberta de forma fortuïta en
arranjar el camí que des de Marganell porta a Can Morota; aquesta tomba estava
constituïda per una fossa de planta ovalada que amidava 1'80 metres de llarg per 0'90
metres d'ample, coberta per una sèrie de lloses planes; en el seu interior s'hi va localitzar
un esquelet d'un individu adult, acompanyat d'un per un petit triangle de sorrenca
polimentat per una de les seves superfícies. Es tracta d'una peça triangular equilàtera de
72 mm de costat i 17 mm de gruix, amb els angles arrodonits.

Sepulcre del Serrat del Vent (Santa Cecília de Montserrat).- El sepulcre del
Serrat del Vent era una tomba isolada situada en un monticle. Abans de la seva excavació
ja havia estat espoliada, però al seu costat hi havia un munt de terra garbellada, en el qual
s'hi va trobar un triangle de pedra fragmentat. També es una placa triangular de sorrenca
incompleta, amb una de les seves cares polides i amb els angles arrodonits; amida 71 mm
de costat i 13 mm de gruix.

Sepultures amb bou
Són molt escasses les referències a bous en la prehistòria catalana; n'existeixen
alguns precedents en la pintura naturalista postpaleolítica, que es pot datar també a grans
trets entre el 9000 i el 6000 aC.; a la cova de la Roca dels Moros, de Cogul, a la comarca
de les Garrigues, dintre del seu conjunt d'art parietal, no s'observa cap escena de cacera;
tots els animals representats estan en postures relaxades, com si estiguessin pasturant ;
la coneguda escena de la dansa fàl·lica, amb figures de dones dansant al voltant d'una
mena de sàtir, dona encara més la idea que al lloc s'hi practicava alguna mena de ritual
iniciatiu d'algun culte, probablement dedicat en part als animals representats, en aquest
cas uns bous de banyes llargues; només una escena tardana en art esquemàtic mostra
un arquer empaitant un cérvol.
En canvi, el misticisme envers els bous es trenca a la cova del Mas d'en Ramon
d'en Bessó, a Rojals, Montblanc, on uns arquers empaiten un bou amb diverses fletxes
clavades.
Aquests tres casos esmentats poden tenir diferents lectures; en principi, durant el
mesolític i neolític antic, el bou tant podia ser una presa com objecte de veneració, ni que
fos dintre de l'aspecte cinegètic, més endavant, durant el neolític mitjà, una comunitat de
pagesos i pastors del Solsonès enterren amb veneració un bou escapçat entremig de les
tombes dels seus parents; la pregunta és: devia ser un protector de la comunitat?
Existeixen altres exemples de comunitats prehistòriques en què el bou era present
en la seva vida quotidiana.
La civilització minoica que va existir a l'illa de Creta entre el 3000 i el 1400 aC
celebrava una mena de cursa de braus o bous en la qual no hi ha constància que es
matés l'animal; aquest ritual és conegut per nombroses pintures murals en les quals es
representen parelles o trios de nois i noies acròbates que practiquen un perillós joc, que
consistia a saltar per sobre del bou, reclinant-se sobre les seves banyes i realitzant un
arriscat salt per sobre, per anar a caure dret al seu darrere. Molt probablement els
famosos mariners de l'illa devien exportar el costum a occident, on devia arribar,
probablement a les nostres terres, prou modificat.
Dintre de les pintures rupestres de les muntanyes del Tassili, a l'actual desert del
Sàhara, existeix un període artístic denominat dels pastors de bòvids, que escau
cronològicament en el neolític. Es tracta d'escenes de conjunt amb molt bones
representacions d'animals amb banyes llargues, en forma de lira, i que sembla que
corresponen a dues espècies de l'Egipte dinàstic: l'una es el bou africà o Bos africanus i
l'altre el bou de banya gruixuda o Bos brachyceros, que a més del nord d'Àfrica es trobava
a la península ibèrica i illes de la Mediterrània oriental.

El culte taurolàtric a les illes Balears, dintre de la cultura talaiòtica de la primera
edat del ferro, probablement identificava a substituïa una divinitat guerrera pel bou;
existeixen abundants mostres en bronze, algunes de mida natural, indígenes o
importades, en forma de figures o caps de brau, trobades algunes en recintes que sembla
que siguin cultuals.
Malgrat tot això esmentat, no es pot parla fermament de culte al brau o bou com a
religió mistèrica fins a l'època hel·lenística i romana, amb la introducció dels cultes de
Serapis i Mitra, que feren la competència al cristianisme emergent.
Necròpolis neolítica del Llord (Castellar de la Ribera).- L'any 1917 mossèn
Joan Serra i Vilaró va excavar el conjunt
e tombes que componen la necròpolis
neolítica del Llord, situada en el terme de
Castellar de la Ribera, a la comarca del
Solsonès; entremig de les sepultures
reservades als humans, la número 7
contenia l'esquelet escapçat d'un bou; la
sepultura tenia 2 metres de llarg per 0'60
metres d'ample i l'alçada interior era
d'entre 0'40 i 0'50 metres; un conjunt de
lloses sobreposades formant esquena
d'ase constituïa la coberta; un petit túmul Sepultura de bou, Castellar de la Ribera, Llord VII.
cobria la tomba. El conjunt sepulcral, a
grans trets, se situa cronològicament dintre del neolític mitjà-recent, o sigui entre el 3500 i
el 2500 aC.

Sepultures amb acompanyament de gossos
La interpretació d'aquest ritual, que encara alguns pobles primitius utilitzen o
utilitzaven fins fa no pas gaires anys, podria ser la necessitat de la companyia i defensa
del gos, el millor amic de l'home per fer el llarg viatge per boscos perillosos desprès de la
mort; era especialment observat aquest costum amb els infants, per ser més indefensos.
Mossèn Serra i Vilaró, quan va publicar aquestes troballes, esmentava el costum de
certes tribus d'esquimals del seu temps que enterraven el cap d'un gos en les sepultures
dels infants, perquè el gos, que sempre troba el seu camí, guiaria el petit vers la terra de
les ànimes. La figura d'Anubis, el deu gos, com a guia dels difunts i guardià de les tombes
de l'antic Egipte, es prou evident.
Aquesta estreta relació entre el gos i l’home mereix algunes línies apart sobre
troballes més recents al Midi françès. La sepultura de la Bastidonne a Trets, Bouchesdu.Rhône, contenia les restes d’un gos. En la sepultura 70 del lloc de Saint-Paul-TroisChateaux, a Dröme, les ossamentes quasi completes d’un gos, presenten nombroses
traces de tall, havent estat dipositades sota i al costa d’un cos humà. Altres restes de gos
han estat trobats associats a ossos humans escampades en la fossa 6 del lloc de Martins
a Roussilon, Vaucluse. La descoberta d’un dipòsit constituït per dos esquelets de gos
situats a la base d’una sitja de l’habitat chassià dels Plots a Berriac, Auda, imitant en
aquesta les sepultures en sitja reutilitzada del mateix lloc, suggereix la hipòtesi de la

sepultura animal. Els cadàvers dels animals familiars que compartien la quotanietat rebien
a la seva mort un tractament semblant als dels seus amos. En tot cas, a la vista d’aquests
elements, l’emergència d’una funció social del gos en el neolític mitjà sembla plausible.
Com ha exemple d’una de les millors il·lustracions del lloc privilegiat del gos proper a
l’home, resta en la cèlebre sepultura de la “dona del gos” de la necròpolis del poblat de
Ripoli als Abruzzos, Itàlia.
El gos es un mamífer domèstic de la família dels cànids i de l’orde dels carnívors,
designat científicament amb el nom de Canis familiaris. Els zoòlegs han exposat diferents
hipòtesis sobre el seus origen, i actualment refusen que el gos estigui originat per
l'encreuament amb altres espècies de la seva família, com el llop, Canis lupus, o el xacal,
Canis aureus, ni amb cap altra espècie de cànids, ja sigui la guineu o el coiot, ja que la
dentadura del llop és semblant a la del gos.
Tanmateix, les observacions practicades amb llops en captivitat demostren que
aquests experimenten un escurçament ràpid del crani quan viuen captius. Aquest fet
sembla tenir relació amb la modificació alimentaria de l'animal, que de ser de règim
totalment carnívor passa al d'omnivor en la domesticat.
Bòfia de Sant Jaume (Montmajor, Berguedà).- En la cova-avenc de la Bòfia de
Sant Jaume, a Boixadera dels Bancs, terme municipal de Montmajor, comarca del
Berguedà, les excavacions de l'any 1917 de mossèn Joan Serra i Vilaró varen descobrir
dinou cranis humans acompanyats de dinou cranis de gos i una mandíbula de bou. Els
materials arqueològics de la cavitat confirmen la presència humana i la seva funció
sepulcral durant el neolític i el calcolític, però la presencia d'una nansa de vas d'apèndix
de botó del tipus de la cova de la Fou de Bor, pot allargar la cronologia fins a plena edat
del bronze.
Necròpolis neolítica del Puig d'en Roca (Girona, Gironès).- També es va trobar
l'enterrament d'un home acompanyat d'un gos en la fossa número 9 de la necròpolis del
neolític mitjà del Puig d'en Roca, a Girona. Es tracta d'una sepultura dintre d'una fossa
circular, coberta amb una llosa plana. La sepultura havia estat prèviament remoguda per
unes obres i només es trobaren poques restes de l'esquelet humà, fragments de ceràmica
i dos microlits triangulars. L'esquelet del gos va aparèixer indiferenciat, entre les altres
restes de fauna.
Cova d'Aigües Vives (Olius, Solsonès).- Cranis de gos també foren trobats en
les criptes col·lectives d’Aigües Vives i Corderroure, a Brics, veïnat agregat d'Olius, al
Solsonès. Els materials arqueològics foren adquirits per mossèn Serra i Vilaró als pagesos
que les buidaren; per això es impossible definir la seva situació dintre de les sepultures.
Les troballes materials concedeixen a aquestes cavitats cronologia calcolítica, amb
materials de la cultura del vas campaniforme.

Tortugues
Les closques de tortuga són de troballa molt freqüent en les coves sepulcrals
calcolítiques del massís de La Clape, morfològicament semblant al nostre Garraf, i situat
als voltants de Narbona; es tracta de cavitats sepulcrals de ritus col·lectiu, amb
enterraments secundaris i restes de cremació. Les closques apareixen associades amb

materials de la cultura del vas campaniforme, i corresponen al gènere Emys europaea,
que encara es pot trobar viu a les llacunes del sud de França.
Alguns investigadors francesos relacionen aquestes closques amb els anomenats
boutons en tortue, que amb la seva morfologia representarien un culte a la tortuga com a
animal totèmic, que va anar evolucionant amb el temps i que va substituir les restes
materials de l'animal sagrat per la seva representació estilitzada en els botons, que serien
comparables amb les paletes d'esquist amb representacions de silueta de tortuga,
procedents de l'alt Egipte.
La tortuga va estar molt estesa tant en l'Egipte predinastic com el faraònic; en
principi la closca era utilitzada per fer braçalets i anells; a partir del període amratià, la
tortuga, conjuntament amb altres animals, començà a tenir valor totèmic, segons sembla
com a motiu dels vasos zoomòrfics que adoptaren la forma d'aquest animal, i que
segueixen una evolució amb tendència a l'esquematització.
La tortuga es considerava en l'antiga Esparta un animal prolific i com a tal s'oferia
en sacrifici en el temple d'Artemis Orthia de la ciutat ja en el segle VI aC.
A més de França, les closques de tortuga es troben en fons de cabanes
prehistòriques, associades a llacs, a Laibach, Eslovènia, i a Bassensee, Baden, on han
aparegut restes de closques de quelonis, de vegades sense treballar i d'altres treballades
en forma de denes i petits objectes fets de closca, o bé closques senceres amb forat de
suspensió.
Els jaciments arqueològics de Catalunya on s'han trobat closques o botons en
forma de tortuga són:
Feixes de la Torre (La Força, Ponts, Noguera).- La balma sepulcral de les
Feixes de la Torre està ubicada sota el marge d'una feixa més avall del pla on es troba
una petita cinglera de gres. El bloc de gres que conforma la balma està tallat mitjançant
barrinades per tal d'aprofitar la pedra per va la construcció de marges, com segurament
també n'aprofitaren les lloses de tancament de les cambres sepulcrals amb la mateixa
finalitat.
La balma d'enterrament mesura prop de 6 metres de llargada i es va constituir
buidant l'argila del seu interior, per sota d'una gran llosa de gres que feia de cobertera
natural de 9 metres de llarg, per construir-hi dues sub-cambres compartimentades amb
lloses verticals. Únicament s'han documentat dues lloses, a la cambra I amb la llosa est i
una altra a la cambra II, que és la llosa de l'oest. De llosa a llosa hi ha 1'20 metres; es un
espai de compartimentació amb sediment natural sense restes arqueològiques visibles. La
llosa de la cambra I amida de l'eix major de nord a sud 0'82 metres i d'est a oest 1'15
metres i 0'004 metres de gruix; i la llosa de la cambra II amida d'eix major nord-sud 0'75
metres i d'est a oest 0'50 metres i de 0'08 metres de gruix.
Aquesta balma es una estructura funerària d'us col·lectiu on es realitzaven
inhumacions successives en intervals de temps no mesurables en aquest cas. En aquesta
balma i en la mostra trobada s'han documentat un total de 31 individus, repartits entre les
dues cambres , 4 individus a la cambra I i 27 a la II. En la mostra s'ha pogut registrar tots
els grups d'edat: infantil, jove, adult i ancià. Les troballes consistiren en dues puntes de

sageta en sílex, algun fragment de ceràmica i un
botó d'os de tipus tortuga amb perforació simple en
V.
La representació es significativa d'un grup
d'individus que pot presentar una sedentarització
important i el domini d'un territori concret durant un
període de temps llarg d'una comunitat propera al
lloc d'enterrament.
La morfologia i funció de l'estructura funerària
d'enterrament col·lectiu ens situa cronològicament en
el període del calcolític al bronze antic.

Botó en tortuga, Les Feixes de la
Torre, La Força, Ponts.

Cova de l'Arbonès (Pradell de la Teixeta, Priorat).- La cova sepulcral de
l'Arbonès, està situada en la serra de l'Argentera, dalt del cim de la Pòpia. Es tracta d'una
petita diaclasi ampliada en la part inferior, utilitzada com a cavitat sepulcral. Les restes
antropològiques aparegueren escampades i barrejades amb els altres materials
arqueològics, entre els quals es va trobar un botó en forma de tortuga, fet de petxina.
Bòbila Casals (Riudecols, Baix Camp).- Enterrament en fossa amb un esquelet
humà dipositat en posició encongida sobre el costat
esquerre, sense arribar a la posició fetal, orientat d'est a
oest, amb el cap a llevant. El cap estava reclinat sobre una
llosa retallada de pòrfir de color verd, que arribava fins a la
part superior de l'espatlla; la resta del cos jeia sobre d'un llit
de còdols plans de pissarra. L'aixovar consistia en un bol
semiesfèric, posat sota del cos, i a sobre del pit, un botó
semiesfèric i un botó amb forma de tortuga.
Necròpolis de la Bòbila Madurell (Sant Quirze del
Vallès, Vallès Occidental).- Acompanyant a un enterrament
en fossa del neolític mitjà, en l'extensa necròpolis de la
Bòbila Madurell, a Sant Quirze del Vallès, s'hi va trobar una
closca de tortuga del gènere Testudo graeca sp.

Un botó en tortuga i un
de circular, Riudecols,
Bòbila Casals.

Coveta de l'Heura (Ulldemolins, Priorat).- Cavitat
sepulcral situada al peu del Montsant, dintre del terme municipal d'Ulldemolins. La cavitat
està constituïda per un gran bloc de conglomerat desprès dels cingles superiors del
Montsant, assentat sobre d'altres, més petits, que deixen un espai buit destinat
primerament a taller de sílex, on s'obtenien puntes de fletxes foliàcies, i després a espai
sepulcral col·lectiu. Aquest espai sepulcral oferia les restes d'uns cinquanta individus
dipositats sense un ordre aparent, però que recollia els ossos llargs en paquets i els cranis
dipositats en línies paral·leles sobreposades; aquesta disposició ens mostra un ritual
d'enterrament secundari i selectiu.
Els materials arqueològics trobats amb les despulles humanes exposa una primera
època situada en la cultura del vas campaniforme amb botons piramidals d'os amb
perforació en V, botó tipus Durfort i placa de braçalet d'arquer; i un segon moment situat
en el bronze antic, amb motlles de fondre.

Corresponents a la fase més antiga s'hi varen trobar dos botons amb forma de
tortuga, un amb dos forats en la línia transversal i un altre d'esquematitzat amb forma
romboïdal.

Pediformes
En diversos llocs de la mediterrània es troben escultures i gravats en forma del
numero 8 o pediformes, que poden tenir diferents cronologies, que van del neolític a l'edat
del bronze.
Els que es troben a la península Ibèrica podrien tenir el seu origen en les sandàlies
cerimonials de calcaria, en forma de 8 que es troben en alguna de
les coves artificials i sepulcres megalítics del sud de la Península
Ibèrica, com les dues úniques conegudes en aquest tipus de coves,
les llises de marbre trobades a la Cova II d'Alapraia, Portugal, que té
un paral·lel a Almizaraque, Almeria, amb una de decorada amb
triangles i línies corbes típiques, que les relacionen amb els ídols
d'os d'Almizaraque i del sud-est i també amb els ídols placa
portuguesos.
Les sandàlies d'Alapraia tenen més o menys la forma d'un 8 i
es veu clarament que una correspon al peu dret i l'altre a l'esquerra.
Amiden exactament 21 centímetres de longitud. El centre de la part
superior, que es pla, està seguit d'un sortint, d'una revora elevada Sandalia, Estoril,
amb orificis i d'una zona exterior arrodonida. La part inferior està Cascais, Alapraia II.
lleument arquejada i aquesta revora mostra en una 32 forats i en
l'altra 33 distribuïts de forma uniforme. En aquests forats s'hi deurien posar corretges o
tires de qualsevol teixit que subjectés la sola a la planta del peu.
L'exemplar d'Almizaraque es una placa d'os en forma de sandàlia. Les seves
dimensions son majors que les peces d'Alapraia i el seu dibuix, completament en relleu es
semblant al de les sandàlies d'espart trenat; mostra lateralment una sèrie de petits orificis
on hi passarien els tirants que la subjectarien al peu
Aquest tipus de calçat no era per l’ús diari, doncs la nul·la flexibilitat del material no
permet cap moviment del peu humà. L'anàlisi realitzat per fabricants de calçat mostra que
amb les seves dimensions només se les podria calçar un infant del voltant dels 10 anys.
La qüestió es suposar si es tractaria d'unes sandàlies votives, simbòliques del viatge a
ultratomba o calçats utilitzats en algun cerimonial religiós.
Al sepulcre megalític dels Trossos del Perer de l'Estany, al Solsonès es troben un
conjunt d'inscultures que hi podrien tenir alguna relació o ser-ne una interpretació local.
Sepulcre dels Trossos del Perer de l'Estany (Pinell, Solsonès).- Es tracta d'una
cista megalítica de planta lleugerament rectangular amb 1'15 metres de llarg per 0'90
metres d'amplada, composta per una llosa lateral als costats nord i sud, i dues testeres,
una a l’est i l’altre a l’oest; essent la més baixa la del costat oest. La llosa de coberta, de
1'65 metres de llarg per 1'50 metres d'ample, antigament a nivell de terra ha estat
reposada en el seu emplaçament original; aquesta presenta inscultures en forma de
cassoletes i rebaixades amb tendència rectangular. Es una llosa monolítica de la qual en

manca algun fragment; actualment mostra
forma subtriangular. El més interessant
són els gravats d'una de les seves cares.
Aquestes consisteixen en una vintena
cavitats de diferents mides i profunditat,
sense ordre ni relació aparent, fetes per
repicat, i vuit relleus rectangulars i ovals,
sis d'aparellats.

Llosa amb pediformes, Pinell, Trossos dels
Perers.i un de circular, Riudecols, Bòbila Casals.

Esteles
En els darrers anys s’han descobert i identificat a Catalunya un conjunt
d’exemplars d’esteles que poden tenir relació amb la cultura megalítica. Apareixen bastant
escampades pel nostre territori i mostren divergències estilístiques, a més de la
possibilitat que no totes siguin contemporànies. Seguidament exposem els que ens
semblen els exemples més rellevants.
Mas Bonet (Vilafant, Alt Empordà).- El jaciment arqueològic del Mas Bonet es
troba situat en el terme municipal de Vilafant a la comarca del l’Alt Empordà; les restes
arqueològiques es localitzaren en els vessants nord i oest d’un petit turó que dona nom al
jaciment.
L’indret del turó havia estat ocupat des del neolític antic epicardial en els inicis del
V mil·lenni aC.; ocupació que continuà durant el neolític mitjà de la fàcies megalítica de
l’Empordanès, en la primera meitat del IV mil·lenni aC., i en el neolític final de tipus Veraza
a finals del IV i inicis del III mil·lenni aC., que es l’etapa ocupacional més ben
representada. A més existeixen diverses estructures situades cronològicament a finals del
principi de l’edat del bronze.
La tipologia de les estructures identificades es variada: per un costat es troben
fosses tipus sitja, estructures de combustió, nombrosos forats d’estaca i diverses fosses
en forma de cubeta. La disposició de les estructures excavades d’aquesta zona d’habitat
no permet distingir de forma clara una distribució organitzada, ni pel tipus estructural ni
per la cronologia.
Les peces mes destacades d’aquest jaciment, corresponen al neolític finalcalcolític i es tracta d’un possible menhir i sis fragments d’esteles de gres que foren
recuperades en diverses estructures verazianes.
El probable menhir va aparèixer a l’interior d’una fossa, concretament la E-17. Es
un monòlit de perfil fal·liforme quelcom boterut, obrat en conglomerat, que amida 1’20
metres de longitud/altura per 0’40 metres d’ample i 0’38 metres de gruix, trencat en dos
fragments que unien. Aquest monòlit presenta les vores retocades i dos reguerons
curvilinis que separen el que seria l’extrem o cap del que seria el cos, el que vidria a donar

una morfologia antropomorfa a la peça. Aquest menhir es un element molt característic
del context cronològic i territorial del neolític final. Per altra costat la seva presencia en un
lloc d’habitació confirma la distribució de la majoria dels menhirs d’aquesta zona, sovint a
la plana o la vall, prop dels possibles llocs d’assentament de les comunitats megalítiques
que els alçaren
Dintre de la mateixa estructura va aparèixer una gran estela gairebé sencera amb
dues banyes esculpides en el que seria
el cap, designada com a SMB/08 E17/5/958. En una altra fossa –cubeta s’hi
va trobar una altra estela, SMB/08 E52/1/22, també gairebé sencera i amb
les dues banyes esculpides. L’element
esculpit va aparèixer en la part central
de l’estructura.
Estela amb banyes, Vilafant, Mas Bonet
Per explicar la presencia de les esteles amb banyes, unes esteles singulars dins
de l’art escultòric neolític a l’assentament a l’aire lliure de la serra del Mas Bonet, es
poden utilitzar diverses hipòtesis que poden ser contradictòries entre elles. Mes que
capfoguers, hipòtesi no viable per la morfologia de les peces, podrien ser mes aviat
elements d’us simbòlic, religiós o no, tot i que es troben en un ambient d’habitat i no en
una necròpolis com podria ser més usual i comprensible.
Segons sembla es un element repetitiu, del qual se’n coneixen 6 exemplars en un
mateix jaciment: quatre de trossejats i dos de sencers. Malgrat que la seva forma i
característiques escultòriques siguin molt similars, les seves mides són molt diferents;
llurs mides oscil·len entre 1’50 metres d’ample per 0’70 metres d’altura i 1’27 per 0’58
metres, i les més petites de 0’50 per 0’60 per 0’30 metres.
La seva distribució dintre de l’habitat tenia una forma arrenglerada de sud-oest a
nord-est, posades de mida gran a més petita i el menhir després de les dues més grans,
distribuïdes en una longitud aproximada de 100 metres.
Per la posició estratigràfica i altres indicis, es pot suposar que a les darreries del
neolític final a la serra del Mas Bonet, a finals del IV o inicis del III mil·lenni aC, aquestes
esteles i el menhir ja no posseïen cap valor simbòlic als ulls d’aquesta comunitat
veraziana i, per això, varen ser trossejats o llençats a les diverses fosses o sitges ja
amortitzades.
Reguers de Seró (Artesa de Segre, La Noguera).- Durant la recent construcció
del canal Segarra-Garrigues l’any 2007, es va localitzar fortuitament en un camp pla situat
al costat de la carretera d’Artesa de Segre a Ponts, un sepulcre megalític. Malgrat que una
bona part del monument va ser destruïda per les màquines excavadores, posteriorment es
recuperaren els elements extrets, en vistes a la seva reconstrucció en un indret proper.
El monument, en el costat que encara es conservava, mostra dues lloses laterals
dretes, treballades de contorn rectangular, posades longitudinalment una al costat de
l’altra i a l’extrem una llosa quelcom inclinada que tancava el recinte per l`extrem sud; el
que seria l’interior mostrava en secció una capa superficial de terra, sota la que hi havia
un nivell de pedruscall, que se situava sobre del sòl d’argila natural. Les lloses mostren en

els seus cantells una decoració en baix relleu en forma de cordó central del qual surten
unes ratlles inclinades, que en seu conjunt conformen un motiu decoratiu en forma
d’espina de peix. Les superfícies interiors de les lloses estan decorades amb un reticulat
consistent en ratlles inclinades paral·leles que s’entrecreuen de dalt a baix. Aquesta
construcció es podria datar en el neolític final-calcolític, entre el 3400-2700 aC.

Artesa de Segre, Museu de les esteles de Seró.

La característica més excepcional d’aquesta troballa va ser el carácter megalític de
les lloses de sorrenca que configuraven la cambra funerària i la seva profusa decoració
geomètrica esculpida en baix relleu. Aquestes lloses eren fragments d’antigues estatuesesteles reutilitzades d’un monument escultòric anterior. La cista es trobava definida per
quatre esteles decorades denominades Seró I, II, III i IV, dues de les quals: Seró III i IV es
recuperaren fora de context. Així mateix, en el cromlec també es trobaven reutilitzades
tres esteles decorades: Seró V, VI i VII i quatre esteles anicòniques: Seró VIII, IX, X i XI, la
primera documentada encara in situ i les restants, fora de context i extretes per la
màquina.
Es desconeix el context arqueològic primigeni de les esteles perquè foren
recuperades en posició secundària. El monument originari fou molt probablement abatut i
destruït, moment en què les esteles foren reutilitzades com a elements estructurals del
megàlit.
El conjunt escultòric dels Reguers de Seró es troba format per un total de onze
fragments d’esteles antropomorfes, a més d’una desena de fragments de pedra decorats
emprats com a falques dels ortostats. En total s’ha reconstruït una estela completa, una
de parcial i fragments d’una altra.
Es tracta de representacions antropomorfes en dues dimensions que esdevé
explícita per la representació de parts de l’anatomia humana. Els motius figuratius
s’organitzen des del que s’interpreta com les traces d’un cinturó llis definit per dues estries
acanalades de secció en U que s’estenen entre els dos extrems laterals de l’estela. En la
part central presenta un motiu rectangular en relleu amb els caires arrodonits que podria
correspondre a una sivella. Per sota del cinturó i alineat amb la sivella, es desenvolupa
una faixa vertical delimitada per dues estries i partida en dos per una tercera que
s’interpreten com les cames de la figura antropomorfa. La representació del peu dret és
força clara i permet identificar-ne els dits definits per cinc fines línies incises; el peu
esquerre, en canvi, no s’aprecia amb definició. Per sobre del cinturó, els motius
s’organitzen en tres bandes verticals separades per solcs acanalats, decorades amb

motius diferents. Mentre la franja esquerra presenta una gran ziga-zaga en vertical, la
franja dreta sembla tenir diversos traços en vertical i en horitzontal que configuren una
mena de retícula rectangular. En canvi, la banda central es presenta majoritàriament llisa
amb la presència de diversos cercles en forma de peti- tes cúpules. En la part central de
l’estela creiem identificar la representació d’un element de cap circular en anella i cos en
forma de fulla allargassada punxeguda que sembla associat a un franja llisa delimitada
per dues petites estries en U que creua la imatge d’esquerra a dreta i a l’esbiaix. Així
mateix, s’identifiquen les traces d’altres solcs esculpits que són de difícil interpretació. El
referents dels motius més significatius figurats en aquestes esteles s’han cercat al grup de
les estàtues-menhirs del Roergue, encara que no s’hi assemblen gaire. La representació
de les cames i els peus, el cinturó, la sivella o el que podria ser interpretat com un baldric
d’on penja un possible objecte enfundat, potser un punyal.
Les grans esteles decorades: grup constituït per sis esteles que esdevé el més
significatiu, nombrós i emblemàtic del conjunt. Es troba format per les quatre esteles de la
cambra del megàlit, denominades Seró I, II, III i IV i les dues esteles instal·lades a l’extrem
oest del cromlec: Seró V i VI. Aquestes escultures, concebudes per ésser contemplades
de forma exempta, no presenten representacions implícites d’atributs físics humans, sinó
que és la pròpia morfologia dels suports els que en determinen el caràcter antropomorf.
Es tracta d’un conjunt homogeni i unitari tant per la tècnica emprada –el baix relleu– com
per les decoracions esculpides, que es repeteixen de forma sistemàtica i amb escasses
variacions. La reiteració de motius decoratius evidencia, a més, una distinció clara i
precisa de les parts davanteres i les posteriors. Els frontals i els lloms de les esteles es
troben decorats amb una composició de bandes verticals de xebrons3. Puntual- ment, els
petits traços esbiaixats que defineixen els xebrons perden la juxtaposició i repeteixin
l’orientació. Per la seva banda, les parts dorsals de les esteles mos- tren un motiu en
forma de retícula irregular definida per la successió de diverses bandes verticals de
motius rectangulars disposats del dret, els límits horitzontals dels quals s’alternen a
portell. Dins d’aquest tercer grup destaquen les esteles Seró I i V perquè presenten uns
trets i uns elements singulars. Quan a la forma del suport presenta un cos rectangular
coronat en semicercle; és a dir, com una mena d’U invertida.

Antoni Mañé i Sabat
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