
ELS MENHIRS DE CATALUNYA 
 

 De la mateixa manera que la funció sepulcral dels dòlmens es coneguda, encara 
manca una interpretació de la significació dels menhirs. Aquestes lloses dretes guarden 
un cert misteri i per altra costat no se les pot datar, a l’inrevés dels dòlmens, per el 
mobiliari funerari. Hi ha algunes excepcions. S'ha descobert al peu de certs menhirs de 
l'Armòrica i dels seus voltants, alguns vestigis de tipus neolític: destrals polides, fragments 
de ceràmica, sílex, en relació amb ossamentes humanes. En aquests casos, molt rars per 
altra costat, una datació aproximativa ha estat possible, a més, es pot aleshores 
considerar les pedres dretes com una mena d'esteles funeràries. Però que pensar de la 
massa de blocs erigits?. Pedres commemorant un fet memorable?. Monuments 
indicadors?. Construccions religioses. Monument associats al culte a la fecunditat, car 
sovint s'ha senyalat l'aspecte fàl·lic de moltes de les pedres dretes. Hi ha moltes hipòtesis. 

 El problema del seu destí es multiplica amb un problema de datació. Dòlmens i 
menhirs no són forçament contemporanis. Si es contempla les antigues llistes 
confeccionades per A. de Mortillet, on es pot contemplar que, a excepció de la Bretanya, 
les províncies geogràfiques que erigiren menhirs no són sempre les mateixes que ho 
feren amb el dòlmens. El cas es destacable al Midi francès mediterrani: aquesta regió que 
coneix la més gran concentració de dòlmens, resta excessivament pobre de menhirs. Hi 
ha doncs una neta dissociació entre els dos fenòmens. Els períodes de construcció són 
també enigmàtics: si els dòlmens bretons són el producte de cultures neolítiques, no pot 
ser també encertat pel que fa referència a les pedres dretes. Algunes són neolítiques, 
doncs es troben en relació manifesta amb tarters megalítics. Molts deuen ser més tardans 
i aparegueren a l'edat dels metalls: edat del bronze i edat del ferro. Se sap que en època 
romana les fites quilomètriques s'erigien a les carreteres, i les fites d’època medieval de 
vegades poden ser considerades com menhirs. Però refusar o acceptar sistemàticament 
certes pedres dretes es sempre arriscat, car certes vegades autèntics menhirs foren 
utilitzats com a fites de límit o punts de demarcació en el curs de diverses delimitacions 
agràries d'època històrica. 

 Les seves dimensions no tenen res a veure amb la noció d'antiguitat. Hi ha petits 
menhirs, del voltant d'un metre d'altitud, com n'existeixen de colossals. El monument pot 
portar traces de certes regularitzacions com pot ser una simple pedra en brut clavada al 
sòl sense cap transformació en la seva superfície.  

 A principi del segle XX Marcel Baudouin va estudiar a la llum del fenomen de la 
precessió dels equinoccis, es a dir la desviació del meridià desprès del neolític, com ja 
havia fet anteriorment per al dòlmens i les escultures  sobre roca, el sistema dels menhirs 
que envolten la galeria coberta de La Frébouchère, a Bernard, Vendée: els quals abasten 
al menys setze menhir coneguts, dels quals deu encara existeixen per sort sencers, deu 
de perduts i quatre de naturalesa dubtosa. 

 Aquesta galeria  coberta està orientada a 144º sud, el que coincideix amb la 
pujada del sol en el solstici d'hivern (126º) i 15º de declinació magnètica, amb un 
desplaçament del meridià de solament 3º. 



 El resultat dels càlculs mostra que els menhirs no foren posats a l'atzar, si no 
plantats en els punts desitjats, en relació amb les fases principals del sol. Deurien ser una 
mena de fites astronòmiques perisepulcrals. Baudouin s’inclinava a pensar en raó d'altres 
fets, que aquests menhirs no son simples fites astronòmiques, si més no, que imatges del 
déu-sol, situades en els punts corresponents a certs ritus del culte solar, en relació amb el 
seu apogeu, el seu naixement i la seva posta, com els mateixos dòlmens. 

 Segons aquest autor, els menhirs, més concret els d'aquest cas de Vendée, serien 
les representacions perisepulcrals del déu-sol, destinades a protegir les sepultures i 
guardar-les a distància. 

 El mateix autor en 1914 i en la mateixa publicació tornava sobre el tema dels 
menhirs perisepulcrals, per restar manifestament en relació amb els sepulcres megalítics, 
en oposició als elements megalítics dels cromlecs i dels recintes quadrats per una costat, i 
amb els grans alineaments, a més dels menhirs isolats, que no són pas del tot sepulcrals. 

 Segons Baudouin, els menhirs perisepulcrals es dividien en dues menes: els 
menhirs més propers a la sepultura, amb una distancia convencional del centre de 5 a 50 
metres, en relació amb els túmuls, als quals anomenava “menhirs dels cercles peritàfics”. I 
els monòlits situats a més distancia, més de 50 metres i fins a 800 i 900 metres, als quals 
nomenava “menhirs satèl·lits a distància”. 

Els menhirs satèl·lits i els peritàfics, per la seva posició al voltant de la sepultura, serien 
forçosament verita-
bles indicadors de 
la tomba: sigui per 
les seves superfíci-
es o per les ares-
tes, almenys d'una 
forma general, i que 
coneixent dos d'a-
quests menhirs al 
menys, o podent, 
per processos va-
riables seguint per 
la seva forma d'es-
tar, es a dir el seu modus d'indicació: superfície o aresta, retrobar 
la sepultura a la qual corresponen, encara que aquesta hagués desaparegut o restés 
desconegut. 

 Es vindria a dir que els monòlits en principi estaven situats al voltant dels dòlmens 
essent la seva situació sempre la mateixa, i relacionats amb una idea directriu i 
preconcebuda. Seria com una “llei d'edificació dels menhirs” d'aquesta mena i 
fonamentada exactament en el mateix culte que hauria propiciat la construcció de les 
sepultures megalítiques, i que seria com es de preveure, les dues menes de monuments 
estan connectats i associats els uns amb els altres, en l'espai, en el temps i sobre el 
terreny. 

 Aquesta idea es d'ordre ritual: seria un culte solar de l'època neolítica, en relació 
amb punts solars, estacionaris o anuals, que abastarien les següents modalitats: sol al 
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migdia, donant la línia del meridià d'aleshores, amb dues extremitats, sud i nord; sol en els 
dos solsticis, estiu i hivern, donant les dues línies solsticials, amb les seves extremitats, 
sortida i ocàs: sol als equinoccis, donant la línia equinoccial, amb els seus dos punts 
extrems. 

 Els menhirs estarien sempre situats segons Baudouin, en les quatre línies solars 
fonamentals: meridià, els dos solsticis i l'equinoccial de l’època de l'edificació. Però 
aquestes quatre línies no concorden sempre en dos menhirs; i sovint només hi ha una 
línia representada en un o varis menhirs del voltant. Per altra part, la distancia dels 
menhirs a la sepultura varia molt, el mateix que la cara que reflexa l'eix d'erecció en 
relació amb aquesta. 

 A partir dels darrers estudis dels investigadors bretons C.T. Le Roux i J. L. 
Helgouach, es pot afirmar que alguns dels grans menhirs de Bretanya foren erigits amb 
anterioritat a les tombes megalítiques més antigues. La gran novetat es va concretar l'any 
1983 amb motiu de les excavacions que C.T. Le Roux va realitzar a la façana del gran 
túmul de Gavrinis a Morbihan, amb la troballa d'un gran bloc de forma trapezoïdal trencat 
pels dos extrems que representava una decoració força espectacular feta en relleu. 
Aquesta consistia amb la representació d'una gran destral emmanegada de més de 3 
metres de longitud, la figura d'un bòvid amb una gran cornamenta doblegada en forma de 
lira en els seus extrems, una altra representació de cornamenta d'un altra possible bòvid 
justa a la zona de fractura i un petit signe “corniforme” emplaçat al mig dels dos bòvids. 

 De la mateixa manera que la destral emmanegada era un signe simbòlic ben 
conegut en els sepulcres megalítics bretons, les representacions faunístiques resultaven 
totalment desconegudes. Si més no, com a pedra reutilitzada formant part del parament 
del túmul, no es podia assegurar la seva cronologia degut a l'estructura arquitectònica de 
monument, que sembla relativament modern dins de la seqüència tipologia de cultura 
megalítica bretona: III mil·lenni aC. 

 La segona part d'aquesta descoberta fou feta examinant un cert nombre de blocs 
trencats d'altres sepulcres de la regió, arribant finalment a comprovar que el bloc aparegut 
a Gavrinis lligava perfectament amb la llosa de coberta del sepulcre megalític de “La 
Table dels Marchands” a Locmariaquer, bloc conegut d'antic, decorat amb una destral 
emmanegada, un bàcul amb restes d'altres dos més i la part anterior d'una figura trencada 
de difícil definició que se l’anomenava “Quadrúpede”. Unint els dos blocs esmentats es 
completava perfectament les restes de la figura de “La Table des Marchands” amb la 
cornamenta inferior apareguda a Gavrinis donant la figuració d'un nou bòvid. Una nova 
troballa, que es la llosa de coberta del túmul de Er-Vingle a Locmariaquer, que malgrat tot 
no presentar cap element decoratiu, per la qualitat de la pedra i per les seves dimensions, 
lliga amb la part superior del bloc de Gavrinis. Cronològicament “La Table des 
Marchands”, sepulcre de corredor i cambra subcircular, respon a un moment antic que pot 
situar-se entre finals del V mil·lenni i principis del IV. Per altra banda el túmul de Er-Vingle 
pertany al complex dels grans túmuls de Carnac de cronologia semblant. En definitiva, els 
tres blocs procedents dels tres sepulcres megalítics esdevenen un gran menhir de més de 
14 metres i un pes de 100 tones, que estaria situat possiblement a Locmariaquer. 

 Aquesta hipòtesi es veu reafirmada de nou en el cas del sepulcre de corredor de 
Mané-Rutual a Locmariaquer, on la llosa de coberta porta esculpida la representació d'un 



“ídol escut”, però que no es visible des de l'interior de la sepultura ja que la major part 
d'aquesta gran llosa sobrepassa les dimensions de la cambra endinsant-se cap a l'interior 
del túmul, aquest complex megalític ofereix una cronologia absoluta entre 4600 al 4300 
aC. 

 Totes aquestes noves descobertes entorn de l'art megalític ofereixen una 
interessant problemàtica ja no sols d'evolució d'estils artístics amb la combinació 
d'elements simbòlics i figuratius sinó que a la vegada plantegen un problema arqueològic 
proposat pel professor Helgouach d'un estadi megalític anterior, representat pel culte 
entorn dels grans menhirs i la destrucció d'aquests en la fase més antiga dels constructors 
dels sepulcres megalítics al V mil·lenni aC. 

 Situats a la Península Ibèrica V. M de Oliveira va exposar en 1977 una posada al 
dia del monòlits lusitans. Segons aquest autor i d'acord amb l'etimologia del nom “menhir”, 
les pedres dretes en brut o sòbriament treballades i clavades verticalment en el sòl, 
tindrien un tret fonamental, la seva alçada sempre es més gran que les altres dimensions. 
Però remarcant que a Europa es coneix certament que monuments d'aquest tipus han 
estat erigits en totes les èpoques amb les més diverses finalitats. I al mateix temps 
esmenta que l'alçada dels menhirs coneguts a Portugal es també molt variable, però la 
majoria dels quals amb prou feines arriben als 2 metres d'alçada om es el cas del de San 
Paio de Antas a Esposende, o alguns dels menhirs de Perdigoes a Reguengos de 
Monsaraz, a les rodalies de Èvora. 

 Una referència s'imposa sobre els menhirs que han estat objecte de retoc 
secundari desprès de la seva erecció, com per exemple donar-los forma fàl·lica, com el 
cas del d'Outeiro-Barrada de Reguengos de Monsaraz, i als que han estat gravades en la 
seva superfície: cassoletes, creus o d'altres motius com en el cas del menhir de la 
Heredade da Bulhoa, també a Reguengos de Monsaraz. Es coneix que la cristianització 
de molts menhirs va ser feta gravant-hi una creu, com es el cas entre altres de Vale da 
Palha a Sesimbra; però no s'ha d'oblidar que a l'edat mitjana i inclús abans, s'havien 
utilitzat de vegades els monòlits amb símbols esculpits amb finalitats diverses, com per 
exemple servir de fites territorials. 

 Son ben conegudes les diverses hipòtesis que s'han exposat per explicar 
funcionalment els menhirs: elements de cultes litolàtrics o de fecunditat, indicadors de 
tombes o de fronteres, monuments per commemorar certs fets memorables i altres 
explicacions. Es ben conegut que la pedra, en tant que matèria sòlida i perdurable, 
significa, per a la consciència de molts dels pobles anomenats primitius, una presència de 
l'absolut, una senyal del mon sagrat en un molt profà, breu, una hierofanta. Segons Mircea 
Eliade, aquesta virtut de la pedra, entesa com un instrument d'acció espiritual, un centre 
d'energia, podria revestir, en el cas dels menhirs prehistòrics, una funció protectora de les 
sepultures, evitant que l'ànima del difunt es perdi o mori. Fixada en la pedra, aquesta 
anima seria constreta d'actuar únicament en sentit positiu, es a dir, tornant fèrtils els 
camps i les dones. Eliade esmenta, en suport d'aquesta tesi, l'eventual simbolisme fàl·lic 
de les lloses sepulcrals prehistòriques, el fal·lus seria un símbol de l’existència, de la força 
de la perduració. Així es trobaven juntes la solidesa, la permanència de la pedra i la idea 
de continuïtat de la vida, que el simbolisme dels menhirs amb caràcter fàl·lic, tant si 
estaven originalment en relació amb les tombes, com suposa Eliade, que els coneguts a 
Portugal semblen confirmar. Per altra costat, la creença popular sobre les virtuts 



fertilitzants de la pedra està ben testimoniada en aquest país, com en altres punts del 
mon, encara en els nostres dies. 

 Una altra significació simbòlica que es podria proposar s'inspira en l’existència, 
molt comú en pobles primitius d'una certa forma d'organització religiosa de l'espai, centrat 
sobre de pilars sagrats, considerats d'alguna forma com un “axis mundi”, suport del cel i 
obertura cap el mon del diví. Es tractaria d'una mena d'omphalos o centre del mon, punt 
d’interferència del mon dels morts, dels mon dels vius i dels déus, interpretació que no 
estaria en contradicció amb la precedent, car com indica Eliade, la fertilitat representa per 
excel·lència un atribut del centre i els simbolismes són sovint sexuals. 

 Oliveira de Jorge conclou que el problema presentat pels menhirs, en tot el 
megalitisme, en tant que es un fenomen arquitectònic elemental, hi ha un sentit general, 
una mateixa visió de la matèria primera, un mateix respecte de les qualitats  en brut, 
naturals, sense la intervenció de l'artifici de la tècnica humana. Les propietats naturals de 
la pedra foren valoritzades per molts pobles primitius en el quadre d'un pensament màgic-
religiós i es fonamental per als prehistoriadors estar atents als coneixements actuals en 
aquesta matèria, per poder eixamplar la taula d'explicacions possibles dels monuments 
megalítics. 

 En el cas de Catalunya, la primera síntesis més o menys completa sobre menhirs 
va ser realitzada per l'historiador Antoni Rovira i Virgili en la revisió de Lluís Pericot sobre 
la seva obra sobre els sepulcres megalítics catalans, realitzada en 1950, aquest 
investigador exclou els menhirs del seu repertori megalític adduint la manca de dades que 
assegurin la seva autenticitat, inclús en els casos poc nombrosos de tenir dimensions 
quelcom notables.  

 Segons Rovira i Virgili, els menhirs són relativament nombrosos en el nostre país, 
per bé que no ho són tant com els sepulcres megalítics; però com ja s'ha esmentat abans 
resulta quasi sempre dubtós si una gran pedra dreta és o no un menhir prehistòric. En els 
primers inventaris, com que no es tenia una idea clara del que havia de ser un menhir, s'hi 
incloïa tota mena de pedres que cridaven l'atenció: blocs isolats, pedres oscil·lants i altres 
rareses, com els anomenats “Pallers d'Aranyó” a l'Urgell. A partir d'aquí es va iniciar una 
tasca de classificació crítica començant, com va fer Manuel Cazurro per suposar 
prehistòrics, els que es trobaven en terrenys on hi existien sepulcres megalítics. Pere 
Bosch Gimpera per la seva part confessava que la major part de les vegades no hi havia 
cap més fonament, per suposar-los prehistòrics, que el de no ésser freqüent, en les 
localitats on es trobaven, la troballa de pedres de les dimensions dels anomenats menhirs, 
i la coincidència de trobar-se sepulcres megalítics a la comarca d'aquelles. Un dubte més 
per a la seva autentificació era la manca a Catalunya de cercles de monòlits com els de 
Bretanya o Anglaterra; sortosament en els darrers anys s'ha identificat el cromlec de Pins 
Rosers a Cardedeu-Llinars del Vallès i el recinte megalític del Mas Baleta III a La 
Jonquera, Alt Empordà. 

 El primer menhir identificat al nostre país va ser identificat en 1872 per l'artista 
pintor Josep Vayreda d'Olot, era l'anomenada “Pedra del Diable” propera al poble garrotxí 
de Santa Pau, al qual seguiren més tard el menhir de Mig Aran i la “Pedra del Cantó”, al 
coll del mateix nom a la comarca de l'Alt Urgell. Amb el pas dels anys el catàleg es va 
anar engrandint. 



 Alguns dels nostres menhirs apareixen més o menys retocats per l'home primitiu, 
però la majoria són de pedra en brut amb quelcom caire retocat. Poden tenir formes 
diverses: fal·liformes, estel·liformes o poden ser antropomorfes. Al nostre país, tanmateix, 
es pot comprovar que el perfil donat pel monòlit es més donat per les irregularitats de la 
llosa escollida que per un treball de retoc, que en nombroses ocasions ha estat així. 

 Darrerament Josep Tarrús, en el 2002, va estructurar l'arquitectura megalítica de 
l'Alt Empordà en un tesi doctoral. En quan 
als menhirs aquest investigador compta 
amb la seva tipologia i l'entorn, amb la 
presència o no de sepulcres megalítics i 
gravats prehistòrics per  pensar en quin 
són veritables menhirs i els que són 
pedres dretes d'èpoques històriques; en 
qual al fet de proves arqueològiques 
procedents d'una investigació a l'entorn 
del monòlit, només es disposa de les 
excavacions que es realitzaren l'any 1988 
al voltant del menhir dels Estanys I a La 
Jonquera, on s'identificà un recinte al seu 
entorn i s'hi varen recuperar materials 
d’època prehistòrica. De fet els menhirs 
de l'Alt Empordà tots es troben en sectors on abunden els sepulcres megalítics. 

 En els casos que s'han pogut excavar s'han trobat sempre les falques que els 
mantenien drets, dins del forat d'implantació; en altres quatre monuments  encara s'hi 
observen en superfície les falques i pedres que els sostenien. En altres, llevat dels 
caiguts, caldria una excavació per veure quin era el sistema d'implantació. Una dada 
utilitzada per a la seva autentificació es la orientació dels monòlits que encara continuen 
drets. Les orientacions dels que han estat redreçats recentment no són fiables, llevat del 
cas de la Casa Cremada I de Roses, on es localitzaren les falques originals que 
asseguraven la seva posició primitiva. A jutjar per les troballes, sembla que les 
orientacions preferides pels seus constructors són les que marquen la direcció sud-nord; 
la resta encaren el seu perfil ample del sud-oest als nord-est, existint també altres variants 
orientatives. 

 Pel que s'ha pogut observar, al l'Alt Empordà i a altres comarques catalanes, tots 
presenten marques de repicat sobre algun dels seus caires, que devien servir per acabar 
de donar-los la forma desitjada, i també senyals de poliment, generalment sobre l'extrem 
superior. Segons Josep Tarrús, els menhirs d'aquesta àrea megalítica alt empordanesa es 
poden dividir en tres grans grups en relació a la seva morfologia: antropomorfs, 
estel·liformes i fal·liformes. Els antropomorfs presenten una escotadura en el seu terç 
superior, formada expressament per repicat, que els dóna aquest aspecte, sobretot els 
coneguts com tipus “frare”, pel seu aspecte d'home encaputxat, com el Roc del Frare, 
d'Agullana. 

 Aquestes diferents formes no semblen tenir per elles mateixes un simbolisme ni 
significat especial; tampoc sembla que això tingui cap relació de caire cultural entre la 
seva forma i el seu emplaçament. Només es pot dir que alguns dels que tenen forma 
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d'estela varen ser triats per ser inclosos en cromlecs o recintes, ja sigui en posició central 
o excèntrica, com el de la Murtra de Sant Climent Sescebes o el dels Estanys I a La 
Jonquera.  

 També a l'Alt Empordà hi ha menhirs satèl·lits o peritàfics, que indicarien la 
proximitat d'un sepulcre megalític, com el de la Vinya Munera de Capmany i el del Quera 
Fumat al mateix terme municipal.  

 A més de les esmentades cassoletes rituals, hi ha altres símbols esculpits en els 
menhirs del nostre país. El retrobament fortuït, l'any 1996, de l'anomenada “Pedra de 
Llinàs” a Montmeló, Vallès Oriental, va posar altra vegada d'actualitat la interpretació 
simbòlica i la cronologia d'alguns gravats sobre roca. L'actuació arqueològica endegada 
per la Generalitat de Catalunya arrel de la troballa, destaca la definició del monòlit com a 
menhir, utilitzat com a fita termenal en temps posteriors i que a jutjar pels esmosellats i 
talls que presenta, es tenia la intenció definitiva de convertir-lo en material constructiu per 
al proper castrum romà de Can Tacó en els segles II-I aC. El monòlit presenta en una de 
les seves cares un gravat que va ser designat com un “Tres a l’inrevés”. 

 Malgrat que l’arqueòleg comissionat per la Generalitat va comparar el signe gravat 
en la “Pedra de Llinàs”, amb el del menhir dels Palaus de l'Estrada a Agullana, Alt 
Empordà, no es va tenir present l’existència en un lloc proper a Montmeló, com és Santa 
Maria de Martorelles, d'un altre menhir amb un signe gravat pràcticament idèntic. Un signe 
que es repeteix en tres menhirs, bastant distanciats dos d'ells, es pot situar perfectament i 
amb prou seguretat dintre de l’àmbit de la cultura megalítica catalana. 

Malgrat que l’arqueòleg comissionat per la Generalitat va comparar el signe gravat 
en la “Pedra de Llinàs”, amb el del menhir dels Palaus de l'Estrada a Agullana, Alt 
Empordà, no es va tenir present 
l’existència en un lloc proper a 
Montmeló, com és Santa Maria 
de Martorelles, d'un altre menhir 
amb un signe gravat pràctica-
ment idèntic. Un signe que es 
repeteix en tres menhirs, bastant 
distanciats dos d'ells, es pot 
situar perfectament i amb prou 
seguretat dintre de l’àmbit de la 
cultura megalítica catalana. 

 Hi ha un fet que destaca 
en tots tres monòlits, i es el que 
aquests quan es descobriren, 
restaven caiguts. Es més en el cas del dels Palaus, quan es va tornar a erigir de nou fa 
pocs anys, el gravat quedà quelcom soterrat, si es volia mantenir el menhir dret, el que 
vindria a indicar que el gravat es deuria efectuar quan ja restava caigut; en els altres dos, 
el gravat abasta una gran proporció de la seva superfície, amb tot en el cas del de 
Martorelles, que ha estat també erigit de nou, el gravat resta del tot visible a la vista. 

 Per complicar una mica més la cosa es va tenir noticia de la troballa de 
l'hemidòlmen de Can Vendrell, masia situada prop de Sú, dintre del terme municipal de 
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Riner. La llosa de coberta d’aquest hemidòlmen va ser trobada fortuïtament en llaurar un 
camp en el veïnat de Brics d’Ardèvol, en el terme de Pinós de Solsonès, en època 
indeterminada a principi del segle XX, però en data posterior a la publicació de l’obra de 
Mn. Serra i Vilaró sobre els sepulcres megalítics de la Catalunya Central. Posteriorment 
va ser esmicolada i feta servir en la construcció d’una feixa de conreu. A principi dels anys 
seixanta del mateix segle Mn. Joan Serra i Vilaró acompanyat de Mn. Antoni Llorens, 
varen recuperar els fragments i comprovaren que amb ells s’hi podia reconstruir un gravat 
que ocupava la cara interior de la llosa; posteriorment els propietaris del camp la portaren 
al seu domicili de Can Vendrell al poble de Sú. 

 Es tractava d'una gran llosa de contorn rectangular i angles arrodonits que cobria 
la cambra de l’hemidòlmen; en la que seria la superfície que donava a l’interior del 
sepulcre hi ha un gravat en forma de “3” que vindria a cobrir el cos de l’únic inhumat que 
hi havia dipositat; probablement ens trobem davant d’un signe protector del difunt. Es 
desconeixen les característiques estructurals de la resta del sepulcre. 

 Per tractar-se de la coberta d’un hemidolmen, tipus de sepultura relacionada amb 
la cultura del vas campaniforme, llur construcció es podria situar a principi del calcolític, 
entre el 2700 i el 2200 aC., el que entraria en franca  contradicció amb la data acceptada 
per als menhirs catalans, que s'erigirien entre el 4100 i el 3400 aC., durant el neolític mitjà. 
Aquí ve la pregunta, passaria a Catalunya a l'igual que la Bretanya francesa, en que va 
sorgir una cultura d'enderrocadors i reconvertidors de menhirs ?. El fet de trobar el símbol 
“3” en una sepultura calcolítica i en menhirs caiguts, no seria una substitució religiosa que 
marcaria el seu territori enderrocant els menhirs i gravant en aquests la seva simbologia ?. 

 A més dels monòlits identificats en comarques megalítiques com Alt Empordà, 
Baix Empordà, Vallès Oriental, Bages i 
Osona, hi ha comarques on hi ha molt 
pocs sepulcres, com la Selva, però sí 
molts caus naturals amb materials 
arqueològics associats a la cultura 
megalítica, pel qual motiu no hi ha 
hagut cap problema per certificar la 
seva autentificació. En el casos, per 
exemple del Puig ses Forques de 
Calonge i la Pedra Dreta de Barnils a 
Sant Quirze Safaja, presenten casso-
letes prehistòriques esculpides en la 
seva superfície. Hi ha casos de men-
hirs aïllats en comarques molt allun-
yades de les comarques megalítiques, 
però la seva monumentalitat fa que siguin acceptats majorment com autèntics; són els de 
la “Pedra Dreta del Montmell” al Baix Penedès i les dues “Pedrafita de Botarell” al Baix 
Camp. 

 De fet a Catalunya es disposa de menhirs relacionats amb la cultura megalítica i 
d'altres amb la fàcies premegalítica dels sepulcres solsonians en cista del neolític. La 
inclusió per part d'alguns investigadors dintre de la “cultura megalítica” o de vegades com 
a “premegalítiques”, dels sepulcres en caixa de lloses del neolític mitjà ha fet augmentar el 
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nombre de sepulcres coneguts a la Catalunya Central, que fins ara havien passat 
desapercebuts, o no havien estat inclosos dintre d'aquest cercle cultural. Hi ha casos on 
un monòlit assenyala o presideix un conjunt d'enterraments de la fàcies solsoniana, com 
ara el del Llord, a Castellar de la Ribera, o el de la Costa dels Garrics de Caballol a Pinell, 
ambdós al Solsonès, com també succeís a Suïssa amb la cultura de Chamblandes. Al 
Bages es coneixen els casos similars de la Roqueta a Cardona i Cal Giralt a Aguilar de 
Segarra. En els casos de la Catalunya Central costa de diferenciar si han estat retocats, si 
no presenten algun tipus de gravat, pel fet de la fractura rectilínia natural que presenten 
els bancs de sorrenca d'on foren extrets. En aquest sector, la majoria tenen perfil 
esteliforme, més aviat condicionat pel gruix del banc de roca del qual va ser extret. 

          

 

El menhir de la Costa dels Garrics de Caballol mereix destacar la seva descripció; 
està lleugerament inclinat sobre d'un túmul de planta circular amb una alçada de 1’20 
metres i un diàmetre de 2 metres. Aquest petit túmul independent, és d’argiles naturals en 
la base i d’argiles i terres artificials en la part superior, barrejades amb una anàrquica 
distribució de pedres planes i altres de verticals clavades de forma rudimentària. 

 Sobre del túmul hi ha la gran llosa de gres, força erosionada, tombada i partida per 
un llamp que presenta una alçada de 2’20 metres, una amplada de 1’15 metres i un gruix  
màxim de 0’35 metres. El seu contorn es ametllat amb els escaires polits. Originàriament 
estava en posició vertical o subvertical, molt poc clavada al túmul, ja que s’hi adaptà un 
suport de recolzament amb llosa per la part posterior, a l’estil d’una fotografia de 
sobretaula. A la seva part inferior dreta, hi ha uns gravats més o menys visibles, segons la 
incidència de la llum. De menys perceptibles, encara, també se’n troben a la part superior 
dreta i esquerra. No es possible entreveure cap element figuratiu en els gravats. Aquests 
consistien en una cassoleta de 3 cm de profunditat i un conjunt d’acanalats fets per repicat 
no uniformes, que mostren angles, ondulats i rectilinis, juxtaposats i longitudinals respecte 
a la llosa. No es possible determinar si aquesta superfície de la llosa encarada al proper 
sepulcre solsonià de la Costa dels Garrics de Caballol II, estaria tota decorada 
originalment i, posteriorment, allisada pels agents atmosfèrics i els líquens. 

 El caràcter monolític d’aquesta llosa sobre el petit promontori o túmul, la seva 
disposició respecta al sepulcre neolític i els gravats semblen respondre a una estela 
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antropomorfa, un model que entre en la molt particular categoria dels menhirs que hom ha 
anomenat peritàfics o “indicadors de sepulcres”, posats sobre d’un túmul al costat d’un 
sepulcre megalític, per a ser vistos des de una certa distancia. 

 La cronologia de l’estela antropomorfa de la Costa dels Garrics del Caballol es 
evidentment la mateixa que la del sepulcre amb el que sembla anar associat; es troba per 
tant, més en la línia de la cronologia dels gravats dels sepulcres megalítics de la Bretanya 
francesa, al voltant del 5000 BP que no pas de la cronologia de l’art antropomorf d’aquest 
mateix sector, que se situa entre el 2600 i el 2080 aC. 

 De la mateixa manera que els països que conformen la façana atlàntica europea 
disposen d'un gran nombre de cercles megalítics també coneguts amb el nom de 
cromlecs i de recintes varis de tipus cultual megalític, que no s’han de confondre amb els 
anomenats “baratz” o cromlecs de les sepultures del bronze final. A Catalunya només se'n 
coneixen dos: el de Pins Rosers en el límit dels termes municipals de Cardedeu i Llinàs 
del Vallès, i el del Mas Baleta III al terme de La Jonquera a l'Alt Empordà. Donada la poca 
difusió popular existent sobre la cultura megalítica al nostre país, hi ha el costum de posar 
en el mateix sac els “baratz” i els cromlecs megalítics, només pel sol fet d’estar fets 
ambdós amb lloses plantades verticals. Hi ha algun mil·lenni de diferencia entre els uns i 
els altres. 

 El cromlec de Pins Rosers-Pla Marsell està situat a la sortida de Cardedeu per la 
carretera BV-5103 que des d'aquesta població porta a Dosrius; poc després de creuar per 
sobre del pont de l'autopista Barcelona-Girona, trobarem a mà dreta la carretera que porta 
a la planta depuradora de la Junta d'Aigües del Ter i Llobregat, on es troba el monument. 

 Es un cromlec compost per nou monòlits desiguals; tres en resten drets i els 
demés caiguts. Mostra un perímetre de 30 metres i un diàmetre de 7 metres. La majoria 
d'ells presenta un groller desbastament i entre tots formen un cercle que actualment 
resulta de difícil delimitació. La major part dels monòlits no arriben als 2 metres d'alçada, 
gaudint tots de diverses amplades i seccions, així com són llargs i aplanats. Destaca pel 
seu acabat el petit monòlit central, més ampla de baix, amb secció quadrada i 1 '40 
metres d'alçada.  

 Resulta difícil precisar si es conserven tots els monòlits que originalment 
composaven el monument, car en alguns d'ells s'hi observen marques de picapedrer que 
mostren la intenció de voler tallar-los. La situació dels monòlits drets indiquen una 
tendència general del monument a estar orientat en la direcció nord-est -sud-oest. 

 A Pins Rosers-Pla Marsell podem veure un exemple de cromlec a Catalunya, per 
això hem de cercar paral·lels fora d'aquí. Els més propers geogràficament son els del 
Pirineu, però per llurs característiques semblen tenir més relació amb els túmuls de l'edat 
del bronze, que amb el nostre, més similar als bretons i anglesos. Els exemplars atlàntics 
s'originaren cap el 3000 aC., i perduraren fins el 1500 aC. 

 El recinte megalític o cromlec del Mas Baleta III està situat a uns 100 metres a 
l'oest de mas del mateix nom dintre del terme municipal de La Jonquera a la comarca de 
l'Alt Empordà. 

 Es un recinte de planta rectangular amb els angles arrodonits, que se sobreposa a 
un de rectangular més gran; està constituït per una tanca de lloses de mitjanes 



dimensions plantades verticals, que amida 6'50 metres de llarg per 4'10 metres d'amplada 
màxima, assolint els monòlits una alçada màxima de 0'60 metres. En el seu centre hi ha 
un menhir, de secció triangular i quelcom retocat, de contorn fal·liforme que amida 2'10 
metres d'alçada i 0'60 metres d'amplada màxima, actualment, que originalment restava 
caigut i darrerament ha tornat a ésser alçat. Ocupant tota l’amplada del costat nord-oest hi 
ha un absis o construcció semicircular, molt arranada de 5'40 metres de llargada, 3'20 
metres d'amplada i 0'60 metres d'alçada màxima dels monòlits. De l’angle oest del recinte 
en surt un mur, en una longitud de 4’50 metres de finalitat desconeguda, però que podria 
ser un corredor, del qual s’havia perdut el seu costat est. En un moment indeterminat el 
monument va ser en part desmuntat, extraient o trencant les lloses que delimiten el 
perímetre; en el bronze mitjà o final, al seu voltant s’instal·là una necròpolis de túmuls. 
L'orientació general del monument es de nord-est a sud-oest 

 Una part de les estructures, com l’absis occidental es considera que podria formar 
part d’un habitat i el recinte amb el menhir podria ser un lloc de caràcter religiós, en el seu 
conjunt es poden datar en el neolític final-calcolític. 

 S'hi han realitzat algunes observacions astronòmiques, com la efectuada en el 
solstici d'hivern, quan el sol poc abans de la seva posta, entrant pel passadís s'alinea amb 
els menhirs que al seu torn projecten la seva ombra allargada vers el sector de llevant del 
recinte. 

 El menhir més alt o més allargat de Catalunya es el del Pla de les Pruneres de 
Mollet del Vallès amb 4’90 metres de llargada/alçada i 0’68 metres 
d’amplada, només superat pel menhir de Merlí a Isàvena, Ribagorça, amb 6 
metres d’alt, sense contar la part soterrada. Aquest menhir té forma de 
prisma rectangular, amb els caires arrodonits i un dels dos extrems apuntat. 
No es tracta d'un simple bloc de pedra en brut, sinó que presenta una 
regularització intensa per repicat de gairebé tota la seva superfície 
efectuada., segons les marques conservades fetes amb un objecte dur de 
punta arrodonida. En un dels dos costats estrets presenta un motiu en relleu 
i, en el costat oposat, tota una sèrie d'altres motius gravats o insculpits. 
Seguidament exposem la explicació següent sobre el menhir, extreta de les 
publicacions efectuades després de la seva descoberta. 

 Els motius en relleu es troben en un dels costats estrets del menhir, 
aproximadament a un metre del seu extrem apuntat. S'hi pot reconèixer un 
rostre humà, amb la representació del nas, rectilini, i seguint l'eix longitudinal 
del menhir, i les celles o arcades supraciliars, també rectilínies, però 
transversals. Nas i celles formen una T, que presenta els seus extrems 
laterals perllongats cap avall, amb una mena d'arracades, igualment en 
relleu però en un pla lleugerament inferior. Aquestes arracades recorden, per la seva 
forma i posició, les dues banyes d'un brau. Nas, celles i banyes enquadren uns ulls 
circulars igualment en relleu. Per sobre de la línia de les celles hi havia un altre motiu en 
relleu, conservat molt incomplet perquè es va veure afectat de ple en el moment de la 
descoberta del menhir i del qual poca cosa se'n pot dir. Aquests motius es degueren 
obtenir martellejant repetidament la superfície del menhir, deixant en reserva els elements 
que els constitueixen: nas, celles, banyes, ulls i element indeterminat per sobre de les 
celles. 
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 Pel que fa als motius gravats, que es troben en el costat oposat al dels relleus, es 
pot dir que es diferencien d'ells, a més de per la tècnica d'elaboració, pel seu caràcter més 
esquemàtic o abstracte. Les incisions dels gravats tenen la secció en U, que correspon als 
gravats efectuats amb un objecte de pedra, no de metall, cas en el qual resultaria en 
forma de V. Els gravats es devien obtenir per repicat lineal sobre la superfície del menhir, 
que prèviament havia estat preparada per repicat. El repicat es podia haver efectuat per 
percussió directa amb un objecte de punta arrodonida i major duresa que la roca del 
menhir. L'observació d'aquests gravats ha permès reconèixer diferents motius que es 
descriuen d'acord amb la posició vertical del menhir, amb l'extrem més apuntat a la seva 
part superior. D'aquest extrem surt una linia sinuosa i longitudinal al mateix menhir. Forma 
cinc corbes, tres més amplies obertes a l'esquerra i dues no tan àmplies obertes a la 
dreta; es podria definir com a “serpentiforme”. Per sota del serpentiforme i transversal al 
menhir hi ha un segon motiu, que indistintament pot recordar la forma d'una “M”, la d'un 
“jou” o la d'una “cornamenta” de brau. A una alçada inferior al motiu esmentat, hi ha dos 
nous motius amb forma de “D caiguda” o “escut”, disposats l'un sota l'altre, oposats i de 
forma no del tot simètrica. El superior té la línia recta a la part de dalt i la inferior a la de 
baix. A la dreta dels “escuts” oposats es reconeixen tres cercles incomplets, alineats 
longitudinalment al menhir. Finalment a la part de baix de l'escut inferior s'hi poden veure 
units a la seva línia recta inferior dos semicercles, que tornen a recordar la forma d'un 
“jou” o d'una “cornamenta”. 
 
 El més probable es que els gravats i els relleus del menhir de Mollet no haguessin 
estat executats alhora. Primerament, durant el neolític mitjà, sobre una de les cares del 
menhir que es desconeix s’hi ja havia estat aixecat anteriorment o ho va ser llavors, es 
van representar gravats una sèrie de motius seguint un estil armoricà. Posteriorment, 
durant el neolític mitjà-recent o més probablement durant el neolític final, sobre la cara 
oposada va ser esculpit un rostre, aquest d’un estil més ben conegut a la Mediterrània 
occidental. En un moment desconegut de la segona meitat del III mil·lenni aC., o potser ja 
en el II, el menhir degué caure de forma accidental o intencionada i ja no es tornà a 
aixecar. 
 
 S’ha comparat amb una munió de llocs, tant peninsulars com de França. L’atribució 
armoricana d’alguns gravats, es podría dir que són d’aquesta tradició, doncs pels voltants 
de Catalunya no hi ha art megalític armoricà i seria un “unicum”; podriem dir més aviat de 
tipus atlàntic, que si s’endinsa en la Península i podria ben bé haver arribat fins aquí. La 
cara del neolític final recorda a les dels hipogeus del Somme. 
 
 Totes aquestes interpretacions sobre el menhir del Pla de les Pruneres suposem 
que deuen tenir un caire provisional, donat el fet de la poca experiència en l’estudi de 
menhirs decorats que hi ha al nostre país i la manca d’elements locals de comparació. 
S’ha de tenir present que tots els elements de comparació són forans i que en les taules 
divulgades s’hi barregen menhirs i esteles de cultures i cronologies molt diferents. 

 

Antoni Mañé i Sabat 

 

 Referències: 

 Amades, J. 1941. -Mitología megalítica. Ampurias, III. Barcelona. 



 Audibert, J- 1962.- La civilisation chalcolithique du Languedoc oriental. Institut 
nternational d’etudes Ligures. Collection de Monographies, IV. Bordighera-Montpellier, 

 Baudouin, M. 1913.- Etude de la Signification des menhirs à l'aide du Phènomène 
de la Précession des Equinoxes. Bulletin de la Société Prehistórique Française, X. Pàg. 
209-212. 

 Baudouin, M. 1914.- La Loi de Position des menhirs périsépulcraux (Menhirs dels 
megalits funeraris).  Bulletin de la Société Prehistórique Française, XI. Pàg. 308-320. 

 Bosch Gimpera, P. .- Prehistòria catalana. Barcelona. 

 Castany, J. 1989-90. -L'estació neolítica sepulcral de la Costa dels Garrics del 
Caballol (Pinell, Solsonès). Tribuna d'Arqueologia. 1989-1990. Barcelona. Pàg. 53-64. 

 Castany, J. 1992.- Estela-menhir funerària en un megàlit neolític del Solsonès. 9è 
Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Estat de la investigació sobre el 
neolític a Catalunya. Puigcerdà-Andorra. 1991. Andorra, 1992. Pàg. 255-256. 

 Castany, J.; Guerrero, Ll. 2003.- Gravats en megalits neolítics del Solsonià. Actes 
del I Congrès internacional de gravats rupestres i murals. Homenatge a Lluís Diez-
Coronel. Lleida 23-27 de novembre de 1992. Institut d'Estudis Ilerdencs. 2003. Lleida. 
Pàg. 315-320.  

 Cazurro, M. 1912. -Los monumentos megalíticos de la provincia de Gerona. 
Centro de Estudios Históricos. Madrid.  

 Comte de Belloch, 1887. -Descripció de dos monuments megalítichs, cromlechs, 
cercles de pedra ó túmulus de la segona época de la edat de la pedra polida, segons los 
mes moderns autors. Memòries de l'Associació Catalanista d'Excursions Científicas, III. 
Barcelona. Pàg. 138-142. 

 Cura, M.; Vilardell, R. 1983-84.- Novetats i reflexions entorn a l'art megalític. 
Pyrenae. 19-20. Barcelona. Pag. 255 i segs. 

 Eliade, M. 1974.- Traité d'Histoire des Religions. Payot. Paris. Pàg. 189. 

 Estrada, J. 1955.- Síntesis arqueológica de Granollers y sus alrededores. 
Granollers. 

 L'Heugoach, J. 1983.- Les idoles qu'on abat... Archeologie Armoricaine. Société 
Polimathique du Morbihan, 110. Vannes. 

 Le Roux, C.T. 1984.- Les surprises de Gavrinis. Journée prehistorique et 
Protohistorique de Bretagne. Rennes, 25 de febrer de 1984. 

 Llorens i Solé, A. 1986. - Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya. Lleida. 
Pàg. 53-55.   

 Guilaine, J. 1980.- La France d'avant la France. Hachette. Paris. Pàg. 77-78. 

 Mañé, A. 1989. - Els monuments megalítics de la Serra de Llevant (Vallès Oriental-
El Maresme. Vèrtex, 130 juliol-agost. Barcelona. Pàg. 402-405. 



 Mañé, A. 2001.- Algunes observacions sobre la identificació d'un gravat prehistòric 
relacionat amb el cercle de la cultura megalítica. Butlletí del Centre Excursionista d'Olot, 
140. Juliol. Olot. Pàg. 20-21. 

 Moya, A.; Martínez, P.; López, J.B. 2010.- Éssers de pedra. Les estàtues-menhir i 
esteles antropomorfes de l’art megalític de Catalunya. Cypsela, 18. Girona. Pàg. 11-41. 

 Museu de Granollers. 2010.- Estatua-menhir de ca l'Estrada de Canovelles. El 
balcó. 

 Oliveira Jorge, V.M. de, 1977.- Menhirs du Portugal. L'Architecture Megalithique. 
Colloque du 150 anniversaire de la Société Polymathique du Morbihan. Vannes. Pag. 99-
124.   

 Pericot, L. 1950.- Los sepulcros megalíticos catalanes y la Cultura Pirenaica. 
C.S.I.C. Barcelona. Pàg. 26. 

 Rovira i Virgili, A. 1922. -Història Nacional de Catalunya. Vol. I. Barcelona.  Pàg. 
380-394. 

 Tarrús, J.; Chinchilla, J. 1992.- Els monuments megalítics. Quaderns de la Revista 
de Girona, 37. Girona. 

 Tarrús, J. 2002.- Poblats, dòlmens i menhirs. Diputació de Girona. Girona. 

 Tarrús, J.; Carreras, E.; Bofarull, B.; Gay, P. 2005.- El cromlec de Pins Rosers 
(Llinars del Vallès, Vallès Oriental). Roches ornées, roches dressées: colloque en 
hommage à Jean Abelanet. Perpignan 24-25 mai, 2001 A.A.P.-O. Perpignan. Presses 
Universitaires, 2005. Pàg. 151-155. 

 Tarrús, J.; Carreras, E. 2006.- El complex prehistòric dels Estanys-Mas Baleta III. 
Els treballs entre 2004-2005. (La Jonquera, l’Alt Empordà. Vuitenes Jornades 
d’Arqueologia de les Comarques de Girona. Roses. 6 i 7 d’octubre. Girona. Pàg. 89-93. 

 

 

COMO SERIA, SI HOY SE SEMBRARAN LOS VALORCOMO SERIA , SI HOY SE SEMBRARAN 
LOS VALORES, LAS VIRTUDES EN LAS PROXIMAS GENERACIO NES, QUE TENGAN UN 

IDEAL, QUE NO EXISTA LA TRAICION, QUE TODOS PUSIERA N UN GRANITO POR 
DEFENDER, Y MANTENER LO QUE HOY DIOS NOS BRINDA, SE R GUERRERO NO ES 

PORTAR ARMAS, SER GUERRERO ES ESTAR LLENOS DE SENTI MIENTOS Y VALORES 
QUE HAN SIDO OLVIDADOS A TRAVES DEL TIEMPO, QUE SOL O QUEDARON PLASMADOS 

COMO MORALEJAS, Y CUENTOS MAGICOS...ES, LAS VIRTUDE S EN LAS PROXIMAS 
GENERACIONES, QUE TENGAN UN IDEAL, QUE NO EXISTA LA  TRAICION, QUE TODOS 

PUSIERAN UN GRANITO POR DEFENDER, Y MANTENER LO QUE  HOY DIOS NOS BRINDA, 
SER GUERRERO NO ES PORTAR ARMAS, SER GUERRERO ES E 

STAR LLENOS DE SENTIMIENTOS Y VALORES QUE HAN SIDO OLVIDADOS A TRAVES DEL 
TIEMPO, QUE SOLO QUEDARON PLASMADOS COMO MORALEJAS,  Y CUENTOS 

MAGICOS... 


