
SISTEMES DE TANCA EN SEPULCRES MEGALÍTICS DE 
CATALUNYA 

 
 Resum:  En aquesta comunicació s'esposa com a cada tipus de sepulcre de 
la cultura megalítica catalana del IV al II mil·lenni aC. l'hi corresponen en general, 
un particular sistema de tancament, que es va simplificant amb el temps, a mida 
que es va modificant el ritual funerari que en ells s'hi practicava. 
 

PROLEGOMENS 
 

 Dels més de quatre-cents sepulcres megalítics existent actualment a 
Catalunya, molt pocs han arribat fins a l'actualitat amb tots els seus elements 
constructius. A part de les lloses de coberta, la majoria perdudes, els accessos 
han resultat els més afectats per haver-se utilitzat els monuments al llarg dels 
segles amb altres finalitats. Un altre motiu de desconeixent-se de com es tancaven 
molts sepulcres,, és que fins fa relativament pocs anys, les excavacions 
arqueològiques afectaven només l'interior de les cambres dels sepulcres, no 
tocant-se els túmuls per considerar que mancaven de la importància que 
mereixien. Això va comportar que un gran nombre de sepulcres amb corredor 
d'entrada es consideressin simples cistes o caixes de lloses més o menys 
poligonals. Avui, a més de l'excavació dels nous sepulcres que es localitzen, resta 
en molts dels coneguts d'antic, la tasca d'explorar els túmuls  a la recerca del 
corredor o d'altres sistemes de clausura. 
 Aquesta comunicació pretén només aportar quelcom de llum a la 
sistematització del problema de les tanques, sense voler anar més enllà del que es 
pot demostrar. 
 No tractarem el tema de les sepultures neolítiques més o menys 
megalítiques del solsonià, per estar perfectament documentat llur sistema 
constructiu (1). A més, normalment els sistemes més o menys complexos 
d'obertura, es troben relacionats amb el ritual d'enterrament col·lectiu, pràctica que 
no es va generalitzar fins al neolític final amb les galeries catalanes i darrers 
sepulcres de corredor, fins ara selectius i restringits; aquell moment va ser quan 
definitivament els sepulcres megalítics s'edificaren sota d'una obra tumular que els 
fa visibles per a la seva reutilització. L'arquitectura megalítica ha estat recentment 
posada al dia en les seves variants constructives (2); per la nostra part vàrem 
elaborar una síntesi fonamentada en aquests i altres estudis anteriors, que 
considerem aplicable a tot l'àmbit de la cultura megalítica catalana (3). 
 

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE TANCA 
 

 Per la seva morfologia es poden classificar en: 
 
 Portes perforades. 
 Portes amb brancall. 
 Arca amb vestíbul-pou. 
 Finestres. 
 



 
PORTES PERFORADES  

 
 A la Península Ibèrica es troben més densament representades a Andalusia 
occidental, més concretament a comarques de Granada i Almeria; per la resta del 
territori es troben alguns exemples dispersos a Portugal i Navarra; es tracta d'un 
tipus de tanca molt estès en la Mediterrània occidental. Una bona síntesi sobre 
aquest tema la va realitzar Georg Leisner (4). 
 Roger Joussaume presenta els tres tipus de portes perforades més 
comuns, que es poden trobar en els sepulcres megalítics europeus (5), la dalle 
hublot o llosa amb perforació central, la porte de four o porta de forn amb obertura 
semicircular en la base de la llosa i la llosa echancrée, que es una llosa més o 
menys rectangular que està tallada en diagonal en un dels costats longitudinals, i 
que un cop situada deixa una entrada lateral amb aquesta forma. 
 A França els sepulcres de corredor curt sota túmul rodó, generalment no 
tenen obertures artificials tallades a les lloses. Els sepulcres de corredor llarg més 
tardanes, i les galeries cobertes, a l’inrevés, les tenen en quantitat. Aquestes 
obertures podien tenir forma de porte de four, circular, ovalada o rectangular. Els 
llocs de major concentració d'aquests tipus d'obertures són el Llenguadoc i la 
depressió parisenca; a Bretanya sols hi ha quatre o cinc galeries cobertes; la de 
Kerlescan I, és un cas atípic en sepulcres de cronologia més antiga. Segons Jean 
Arnal i Henri Prades, la semblança en les portes perforades de la depressió 
parisenca i les del litoral de la Mediterrània o França, són el resultat d'una 
convergència a partir de cicles culturals diferents (6). 
 A Catalunya n'hi ha un únic exemple: la Torre dels Moros de Llanera a la 
Segarra. Generalment es tracta de lloses planes en les quals i perforant la part 
central s'hi ha efectuat un forat rectangular o quadrat amb angles arrodonits; de 
vegades també existeixen perforacions circulars. 
 Així doncs, en el sud de la Península Ibèrica les portes perforades 
presenten normalment obertures arrodonides d'entre 0'50 i 0'90 metres de llum i es 
troben situades en sepulcres que en llur majoria estan construïts amb pedra en 
sec; són més escassos en els edificats amb lloses. 
 El més corrent és que les lloses perforades es trobin encaixades en les 
separacions entre cambra i corredor o bé subdividit el corredor; en conseqüència 
van ser posades durant la construcció del sepulcre, i no afegides posteriorment, 
sobretot pel que fa quan es troben en els corredors, que se suposava que hi eren 
per allargar-los i dipositar-hi nous enterraments. Així com les portes entre cambra i 
corredor sembla que  anaven tancades, les d'intersecció dels corredors sembla 
que no, doncs al seu peu s'hi trobaren enterraments, el que vindria a mostrar un 
funció ritual més que constructiva. En el sud peninsular es troben portes 
perforades tant en sepulcres neolítics com la Cueva de Viera a Antequera, com en 
els “tholos” calcolítics de Los Millares, prop d'Almeria. 
 Els sepulcres navarresos amb portes perforades foren excavats i publicats 
pel Dr. Joan Maluquer de Motes (7); es tracta de dos monuments que disposen 
d'un corredor sensiblement similar a la cambra en quan a longitud; Maluquer els va 
classificar com a galeries cobertes, però darrerament se'ls considera sepulcres de 
corredor (8). 



  
 Torre dels Moros de Llanera (Torà de Riubregós, Se garra).- L'única 
porta perforada coneguda a Catalunya es troba en la galeria catalana de parets 
paral·leles de la Torre dels Moros, situada prop del límit comarcal entre Solsonès i 
la Segarra i dintre del terme municipal de Torà de Riubregós; va ser excavada i 
publicada per Mn. Serra i Vilaró (9). Es tracta del sepulcre megalític de majors 
dimensions del nostre país i un dels més ben conservats. La cambra amida 5 
metres de longitud i el corredor 4 metres; l'alçada de la cambra és de 2'35 metres, 
i l'amplada 1'90 metres. Les lloses del corredor disminueixen d'alçada a mida que 
s'apropen al límit del túmul. Cambra i corredor apareixen separats per una porta 
perforada de la qual se n'ha conservat una quarta part; aquestes restes permeten 
suposar l’existència d'una obertura central de poc més d'un metre de diàmetre que 
estaria tapada per una llosa vertical més reduïda en amplada i alçada situada al 
corredor, que per efectuar nous enterraments es faria bascular dreta  i s'adossaria 
a un lateral del corredor. 
 
 Vinya del Rei (Vilajuïga, Alt Empordà).- Sepulcre situat dintre del conjunt 
megalític de la Coma de l’Infern a Vilajuïga, comarca de l’Alt Empordà. Va ser 
publicat per primera vegada l’any 1934 per Isidre Macau i recentment revisat (10). 
 Es pot considerar un sepulcre de  corredor de cambra amb tendència a la 
planta pentagonal, amb 3’30 metres de llarg, 2’30 metres d’amplada i 1’60 metres 
d’alçada; la cambra està separada del corredor, que podria haver estat de parets 
de pedra en sec, pel que sembla ser una llosa o dalle echancrée posada a 
l’inrevés o situada a l’esquerra de l’accés, la qual deixaria un pas a la dreta en 
forma de triangle escalè amb els costats llargs baixos. La llosa està trencada pel 
que seria la seva part superior i en l’actualitat amida 0’75 metres de llarg per 0’80 
metres d’alçada. També podria tractar-se d’una llosa amb perforació semicircular 
que deixaria un forat de pas d’uns 0’60 metres de radi. 
 La datació d’aquest sepulcre no és segura per no haver-se excavat encara 
el corredor. Per la planta es podria situar cronològicament entre finals del neolític 
mitjà i principi del final 
 
 Cabana de Moro de Coll de Jou (Montferrer i Castell bó, Alt Urgell).- 
Aquest sepulcre està situat a la serra de Castellbó, dintre del terme de Montferrer i 
Castellbó a la comarca de l’Alt Urgell, molt a prop de la pista forestal que la recorre 
de nord a sud i sota del cim de les Agudes. Va ser descobert, excavat i publicat 
per Mn. Joan Serra i Vilaró l’any 1927 (11). 
 Cambra pirinenca de cronologia calcolítica, que té cambra de planta 
rectangular, que mostra com a dimensions interiors 1’90 metres de llarg, 1’25 
metres d’ampla i 1’30 metres d’alçada; l’entrada, que està barrada per una llosa 
tallada en “L” situada a l’esquerra, que podria considerar-se una llosa echancrée i 
una altra de més baixa a la dreta, ambdues deixen un pas de 0’70 metres d’alt per 
0’72 metres d’ample. La tanca s’efectuaria mitjançant una llosa posada vertical per 
la part del túmul i que seria de dimensions lleugerament superiors a l’obertura i 
fàcilment desplaçable. 
 Com es pot comprovar, les lloses perforades o tallades que en alguns llocs 
d’Europa es troben en sepulcres megalítics d’una època determinada, com les 



galeries catalanes del neolític final francès, o en els tholos calcolítics de la cultura 
de Los Millares al sud-est de la Península Ibèrica, a Catalunya es troben en 
monuments que comprenen cronològicament des del neolític mitjà-final al 
calcolític. 

 
PORTES AMB BRANCALL 

 
 Aquesta modalitat constructiva normalment separa la cambra del corredor 
en sepulcres on ambdós recintes tenen pràcticament la mateixa amplada i de 
vegades coincideixen en alçada; es tracta de dues lloses planes plantades 
verticals i encaixades perpendicularment entre els ortostats de les parets; entre 
ambdues existeix una obertura que realitza les funcions de pas i que està barrada 
per una llosa vertical de dimensions lleugerament superiors a la del pas. 
Existeixen nombrosos exemples per tota Europa occidental. 
 En la majoria de sepulcres de corredor empordanesos, la llosa –porta entre 
cambra i corredor, resta sustentada directament sobre de les dues primeres lloses 
de la cambra, que són les que conformen la porta i deixen un pas estret; és una 
forma d’estalviar-se els brancalls i solucionar d’una forma senzilla el problema de 
la tanca. Això es pot comprovar en els sepulcres de la Font del Roure., Barranc, 
Arreganyats, Sureda i Solar d’en Gibert. 
 A la resta de Catalunya són coneguts diversos exemples dels quals 
esmentem els més ben conservats i segurs de tenir aquesta modalitat de tanca. 
 
 Turó de les Fosses o Mas Pla (Querol, Alt Camp).- Està situat en el lloc 
de Valldosera, terme municipal de Querol a la comarca de l’Alt Camp, però molt 
proper al límit amb l’Alt Penedès; va ser descobert i excavat a principi de la 
dècada de l’any 1960 (12) i revisat uns anys més tard (13). 
 Es tracta d’una galeria catalana de parets paral·leles de 7’50 metres de llarg 
i 1’40 metres d’ampla, amb la cambra i el corredor separats per una porta amb 
brancalls, lleugerament més alts que la resta de les lloses i que mostren en llurs 
extrems superiors uns encaixos per adaptar-hi la coberta, perduda d’abans de 
l’excavació. La llum de l’obertura és de 0’88 metres d’alçada i 0’50 metres 
d’amplada; en la seva base hi ha (o hi havia) una llosa plana que li feia de llindar, 
mig enfonsada en el sòl i que suportava la llosa de tanca. Joan Maluquer el seu 
excavador, en la publicació dels treballs, suposa que aquest llindar servia per 
moure lateralment la llosa de tanca a l’hora d’efectuar un nou enterrament. 
 En la nostra primera visita al sepulcre l’any 1970, la llosa de tanca encara 
es conservava en el seu lloc, malgrat que caiguda; la darrera vegada que hi 
anàrem (1990) sembla que s’havia perdut, doncs en 1970 l’havíem posat en el seu 
lloc i volguérem provar d’obrir-la, segons s’ha dit, però ens trobarem que aquesta 
no lliscava, cal el frec amb el llindar no ho permetia, i desprès d’aixecar-la i posar-
la sostinguda en un brancall, comprovarem que llur amplada ocupava una bona 
part de l’obertura, dificultant molt el pas d’entrada a la cambra. Davant d’això 
optarem per tornar-la al seu lloc i deixar-la caure envers el corredor, i 
comprovarem que aquest moviment era molt més fàcil d’efectuar, passant 
posteriorment per sobre i entrant a la cambra. Després de tot això, sembla poder-
se confirmar que el llindar no estava disposat per fer lliscar la tanca, si no per fer-la 



assentar i poder-la vascular amunt i avall amb facilitat, sense que aquesta 
s’enfonsés en l’argila del sòl. 
   
 Espluga dels Tres Pilars o Sols de Riu (Baronia de  Rialb, Noguera).- 
Situat dintre del terme municipal de la Baronia de Rialb a la comarca de la 
Noguera (14). Abans de la construcció del pantà de Rialb es trobava emplaçat a 
poc menys d’un quilòmetre més amunt de l’aiguabarreig de la riera de Rialb amb el 
riu Segre, en la riba dreta d’aquest darrer i a poca alçada sobre la seva lletra. En 
l’actualitat ha estat traslladat i restaurat al costat de la carretera de Polig. Va ser 
excavat per Mn. Joan Serra i Vilaró a principi del segle XX i revisat recentment 
amb motiu de seu trasllat. 
 Lluís Pericot (15) el va classificar com a cambra amb corredor o segona 
cambra, o bé com a cisa, però llur planta indica un monument més complexa, molt 
probablement una galeria catalana. L’atribució a determinada tipologia del 
sepulcre es veu enfosquida per la llosa que es troba caiguda davant l’entrada, a la 
que se li ha volgut donar una funció de tanca d’un possible vestíbul; el més 
probable es que es tracti d’una part de la coberta del corredor caiguda. Una porta 
amb brancalls separa la cambra, que amida 2’20 metres de llarg per 1’50 metres 
d’amplada i 1’65 metres d’alçada, del que resta del corredor, que gaudeix quasi de 
la mateixa amplada que la cambra. Els dos brancalls de la porta, que no arriben a 
tocar la coberta de la cambra, amiden 1’15 metres d’alçada i deixen entre ambdós 
un pas de 0’60 metres d’amplada. Quan Mn. Serra i Vilaró va excavar el sepulcre, 
encara es mantenia en el seu lloc original la part baixa de la llosa que feia de porta 
i que mesurava uns 0’80 metres d’amplada i 0’10 metres de gruix, conservant-se 
en una alçada de 0’30 metres. En el sòl no s’observava cap llindar ni marxapeu, 
però es podia haver extret en època posterior a l’abandó del sepulcre, com sembla 
que succeí amb la part que manca del corredor. Amb llindar o sense no creiem 
que, una llosa que per les seves dimensions seria bastant pesant fos deixada 
caure al sòl del corredor a l’hora d’obrir la cambra, el més probable és que retirar-
la és fes vascular verticalment i s’adossés a un costat del corredor, que sembla 
que tenia la mateixa alçada que la cambra. 
 
 Ca l’Arenas (Dosrius, Maresme).- Sepulcre situat a la vessant Valeriana 
de la Serra del Corredor, dintre del terme municipal de Dosrius a la comarca del 
Maresme.  
 Galeria catalana de parets paral·leles; està composta per una llosa de 
capçalera al nord, dues laterals a l’est i dues laterals a l’oest; en el costat sud hi ha 
dues lloses  que són dos llindars que limiten l’entrada per cada costat; la llosa que 
tancava l'entrada està situada dintre de la cambra; i l'interior de la cambra 
conserva l'enllosat. Del corredor encara es conserven dues lloses en el costat est, 
i un altre es conserva a l’oest; la coberta, trencada en dos fragments ha estat 
reposada en la seva posició original.  
 La cambra amida 1’70 metres de llarg, 1’10 metres d'amplada màxima i 
0’90 metres d'altura interior. La longitud corredor es 1’10 metres, l'amplada 1'10 
metres i l'alçada 0'90 metres. Dos fragments conformen una llosa de coberta per la 
cambra, amb contorn rectangular que amida 2'30 metres de llarg, 1'65 metres 
d’ampla i 0’25 metres de gruix. No hi ha restes de la coberta del corredor. 



 
 Cova d’en Daina (Santa Cristina d’Aro, Baix Empordà ).- Sepulcre 
megalític molt popular i conegut a Catalunya; és monument nacional des de l’any 
1931. Es troba situat a l’esquerra de la carretera que de Romanyà de la Selva 
mena a Calonge. 
 Es tracta d’una galeria catalana de parets paral·leles sobre la qual existeix 
abundant bibliografia i estudis (16); les dimensions interiors són: 7’60 metres de 
llarg, 1’70 metres d’ample i 1’50 metres d’alçada. Entre cambra i corredor hi ha 
situada una porta de 0’70 metres d’amplada per 1’10 metres d’alçada, amb 
brancalls i llinda, reconstruïda per Lluís Esteva, el seu darrer excavador (17). La 
porta en sí consta de dos brancalls, més alt el de la dreta que el de l’esquerra i 
sobre del més baix s’hi assenta una llinda rectangular que encaixa en un rebaix 
lateral que mostra el de la dreta; la porta, originalment, es tancaria mitjançant una 
llosa vertical situada en el corredor que es faria bascular cap a la dreta. 
 
 Cementiri dels Moros o Puig Roig (Torrent, Baix Emp ordà).- Gran 
galeria catalana situada en la plana del Baix Empordà, dintre del terme de Torrent i 
propera a Palafrugell. Lluís Esteva va excavar totalment el sepulcre (18), 
prèviament estudiat per Lluís Pericot i Josep Tarrús va efectuar una darrera revisió 
(19). 
 Presenta planta amb parets obliqües i està bastant arruïnat degut a 
l’extracció d’elements constructius, amida interiorment el conjunt de cambra i 
corredor 12’30 metres de llarg per 2’50 metres d’amplada màxima en la cambra i 
1’25 metres d’alçada. Entre la cambra i el corredor encara es conserva un dels dos 
brancalls verticals que sustentarien una llosa de tanca actualment perduda a l’igual 
que l’altra brancall. 
 Com ja s’ha comentat, malauradament la destrucció que afecta a aquest 
monument ha malmès el costat esquerra de la porta, per això, així com s’ha perdut 
el costat de ponent, el de llevant  s’ha conservat. En aquest lloc un brancall 
prismàtic rectangular fa de marc lateral d’una porta; suposant que el brancall 
oposat perdut seria similar, entre ambdós restaria un pas de circulació d’entre 
0’60-0’70 metres d’amplada, per la mateixa alçada, el sistema més fàcil de tanca 
seria una llosa prima posada vertical, que quan s’obriria el sepulcre es deixaria 
caure envers el corredor. 
 
 Barraca del Lladre (Agullana, Alt Empordà).- Situat prop del veïnat de 
l’Estrada, terme d’Agullana però més proper a Capmany a l’Alt Empordà. Sepulcre 
ja conegut d’antic. Lluís Esteva el va excavar i publicar (20);Josep Tarrús va 
revisar darrerament el monument (21). 
 Galeria catalana de petites dimensions amb el corredor més baix que la 
cambra; el conjunt es conserva en bastant bon estat; el seu interior amida 
conjuntament entre  cambra i corredor 3’10 metres de llarg, 1’50 metres d’amplada 
i 1’20 metres d’alçada. Les lloses de l’extrem distal del corredor formen el marc 
d’una porta que restava tancada per una llosa que està caiguda davant del 
sepulcre. 
 Dos brancalls laterals emmarquen un pas d’1 metre aproximat d’amplada 
per 1 metre d’alçada; en aquest cas es tracta d’una porta exterior del sepulcre, car 



resta en la mateixa línia que el cromlec. 
 
 Comes Llobes de Pils (Rabós d’Empordà, Alt Empordà) .- Sepulcre 
situat al peu de la frontera amb França, molt proper al Mas Pils i al camí del Coll 
de Banyuls, dintre del terme municipal de Rabós d’Empordà. 
 Sepulcre de corredor de cambra amb planta poligonal i corredor de pedra 
en sec. Dos brancalls verticals alts i prims flaquegen l’entrada de la cambra i 
sostenen una llosa porta; l’obertura del pas amida 1’10 metres d’ampla per 1’50 
metres d’alçada. En la restauració sobre planell (22) la llosa de coberta del 
corredor va estar situada sobre d’un corredor massa baix que no permetia moure 
la llosa porta. 
 En la recent restauració va ser més alçat el corredor i reposades en el seu 
lloc original la coberta de la cambra i una de les del corredor. 
 
 Els Estanys II (La Jonquera, Alt Empordà).- Aquest sepulcre forma part 
del conjunt de monuments megalítics coneguts amb el nom dels “Estanys”, dintre 
del terme municipal de La Jonquera a l’Alt Empordà (23). 
 Sepulcre de corredor descobert l’any 1986, excavat l’any 1987 i restaurat 
l’any 1995. presenta planta lleugerament poligonal i està constituït per una llosa de 
capçalera a l’est, tres lloses laterals al nord, i altres tres amb la mateixa disposició 
al sud; amida 2’50 metres de llarg, 1’50 metres d’amplada i 1’10 metres d’alçada. 
Dos brancalls estrets i verticals emmarquen l’entrada de la cambra i en el seu 
temps, sustentarien una llosa de porta actualment desapareguda. L’interior apareix 
enllosat. 
 Davant de l’entrada de la cambra hi ha un vestíbul en forma de curt 
corredor, que amida 1 metre de llarg per 0’90 metres d’ample i 1 metre d’alt, del 
qual resta una llosa a la dreta i un altre a l’esquerra, que sostenen una llosa porta 
que es feia bascular enrere per accedir a l’interior del sepulcre des de l’exterior; 
aquesta llosa porta no està situada en l’extrem del túmul, com en altres sepulcres 
de corredor, si no que es prop del centre de l’obra tumular, restant la cambra 
desplaçada cap l’extrem est del túmul. 
 S’ha pogut observar que l’accés al vestíbul s’efectuaria per una rampa, com 
en el tipus de cista solsoniana amb un extrem tancat amb lloses posades a solapa, 
no amb un graó. 
 Actualment restes dos fragments de la llosa de coberta de la cambra i que 
foren tornats a posar en el seu lloc original, un en cada extrem; el fragment 
davanter presenta un extrem en forma de bec, que anava encaixat entre ambdós 
muntants de la porta i que sustentaria una llosa de tanca. Originalment la coberta 
de la cambra era monolítica, a la qual se l’hi ha calculat una longitud total de 2’80 
metres, una amplada de 1’75 metres i un gruix de 0’25 metres. No es conserven 
restes de la cobertura del vestíbul. 
 La data de construcció d'aquests monuments oscil·la entre el neolític mitjà i 
el neolític final, entre el 3000 i el 2200 aC. Per ara el més antic seria el dels 
Estanys II. 
 Altres monuments amb portes de brancalls serien els sepulcres de corredor 
de la Devesa a Palau Saverdera i el Pla d’Estar a la Selva de Mar, ambdós a l’Alt 
Empordà. 



 
ARCA AMB VESTÍBUL-POU 

 
 Amb aquest nom es designa un nou tipus de sepulcre megalític 
individualitzat per primera vegada a l’Alt Empordà en la dècada dels anys vuitanta 
del segle XX (24). Malgrat  conèixer-se ja des dels primers temps dels estudis 
sobre megàlits, se’ls havia situat dintre del grup de les cistes, el que va comportar 
que molts dels vestíbuls resten encara per excavar, per causa que només s’han 
estudiat les cambres. A més dels pocs exemplars coneguts a l’Alt Empordà, 
semblen ser més nombrosos a la Catalunya Central, on malauradament la majoria 
dels vestíbuls apareixen majorment incomplets. Aquest sepulcres són similars als 
tipus d’avantcambra del Quercy a França. 
 Les arques amb vestíbul-pou són estructures d'una sola cambra simple i 
únicament, davant l’accés de les quals, s’hi ha situat al mateix nivell de profunditat 
un vestíbul construït amb lloses o pedra en sec i que seria el lloc d’accés per a les 
inhumacions; entre cambra i vestíbul hi ha dues lloses plantades verticals, una 
d’elles seria la porta  movible. Els vestíbuls mostren problemes alhora de definir o 
interpretar el motiu de la seva funcionalitat; el vestíbul-pou era només un accés 
ritual o un lloc de descarnació primària dels cadàvers abans de la seva inhumació 
definitiva a l’interior de la cambra ?. En ple calcolític, que era quan es començaren 
a erigir aquests tipus de sepulcre, ja s’havia adoptat l’enterrament secundari de 
cadàvers; aleshores on s’efectuava aquesta descarnació prèvia ? (25). 
 Es troben vestíbuls-pou d’igual alçada que la cambra, llur cobertura seria 
senzillament una llosa plana en igual posició que la de la cambra; el problema es 
que per ara encara no se’n ha trobar cap en el seu lloc. Per altra costat, en la 
majoria de sepulcres en que es conserva si no tot el vestíbul, almenys sí una part, 
aquest resulta ser més baix que la cambra. Això ve a complicar el sistema de 
tanca. Si s’hi posa una llosa plana cobrint-lo i una porta més baixa, la cambra seria 
accessible per dalt de la llosa porta; de fet en un cas com aquest el pou no seria 
de cap servei, podent-se accedir a la cambra pràcticament sense trepitjar-la; i si 
les dues lloses situades entre cambra i vestíbul fossin igual d’altes, la coberta del 
pou destorbaria l’obertura. En conseqüència som de l’opinió que si no tots, molts 
d’aquests vestíbuls-pou no tenien coberta i tindrien una funció més ritual que 
funcional. 
 El vestíbul descobert facilitaria l’entollament de les aigües pluvials a l’interior 
del sepulcre; però per altra part això podria no preocupat als constructors dels 
monuments, doncs es tractava d’una tomba i no d’un habitacle. La data de 
construcció d'aquest sepulcres escauria en el calcolític avançat o bronze antic, 
entre el 2000 i el 1800 aC. 
 
 Seguidament exposem alguns d’aquests sepulcres més ben conservats. 
 
 Salt d’en Peió (Sant Climent Sescebes, Alt Empordà) .- Sepulcre situat al 
terme municipal de Sant Climent Sescebes a la comarca de l’Alt Empordà. Va ser 
excavat i estudiat per  Josep Tarrús i el seu equip (26). Va ser la primera arca amb 
vestíbul-pou identificada al nostre país. 



 Monument que mostra bon estat de conservació i planta rectangular, al qual 
l’hi manquen d’antic les cobertes . composen la cambra una llosa de capçalera al 
nord-oest, una lateral al nord-est i una altra de lateral al sud-oest. Amida 
interiorment 1’85 metres de llarg, 1’20 metres d’ample i 1 metre d’alçada. Dues 
lloses verticals, de les quals la de la dreta seria la porta, separen la cambra del 
vestíbul-pou, que està bastit amb lloses verticals i pedra en sec; aquest amida 0’65 
metres de llarg per 1’15 metres d’ample i 0’80 metres d’alçada. 
 
 Clarà (Castellar de la Ribera, Solsonès).- Amb aquest nom es coneix 
aquest sepulcre situat en l'agregat de Clarà, dintre del terme de Castellar de la 
Ribera al Solsonès (28). 
 Arca amb vestíbul-pou amb cambra de planta trapezoïdal; està composta 
per una llosa de capçalera al nord i dues de laterals, una a l'est i l'altra a l'oest; 
amida 2'50 metres de llarg, 1'60 metres d'ample màxim i 1'40 metres d'altura. 
L'accés a la cambra està constituït en el costat sud pel vestíbul-pou, amb la planta 
lleugerament desplaçada a ponent; en el costat dret, el sistema de tanca és una 
llosa plantada vertical, el que ve a donar una planta irregular. 
 Tant el sepulcre com el vestíbul-pou van ser tornats a excavar a l'any 2005. 
està compost per llosetes i pedra en sec; amida 1'30 metres de llarg, 0'70 metres 
d'ample i 1'30 metres d'alçada. 
 
 Serrat de les Pipes I (Montmajor, Berguedà).- Sepulcre situat dintre dels 
boscos de Gargallà, prop de la masia de Can Torrebadella, en el terme municipal 
de Montmajor a la comarca del Berguedà (29). 
 Monument bastant deformat per la seva utilització com a barraca després 
del seu abandó com a sepulcre. La cambra que mostra planta lleugerament 
trapezoïdal està composta per una llosa lateral al nord i una altra amb la mateixa 
disposició al sud, restant un fragment de la llosa de capçalera a l'oest; amida 1'50 
metres de llarg per 1'10 metres d'amplada i 0'90 metres d'alçada. En l'extrem est, 
una llosa baixa separa la cambra del vestíbul-pou. Aquest vestíbul queda tancat 
pel costat de ponent per una llosa vertical i pels costats nord i sud amb pedra en 
sec. Adossada a la llosa de separació hi hauria una de més alta que actuaria com 
a porta i que actualment està perduda. L'espai destinat a vestíbul amida 0'60 
metres de llarg, 1 metre d'ample i 0'25 metres d'alt; evidentment està rebaixat. Les 
cobertes del sepulcre estan perdudes d'antic, la de la cambra va ser substituïda 
per un arrenglerament de llosetes en època incerta, però no gaire llunyana. 
 
 Cal Tururut I (Navès, Solsonès).- Està situat en un estrep de la vessant 
sud de la Serra de Busa, dintre del terme municipal de Navès a la comarca del 
Solsonès. 
 Sembla un sepulcre de transició entre les cistes solsonianes amb accés per 
un extrem de la cambra i les arques amb vestíbul-pou; això si no es tracta 
autènticament duna cista solsoniana remodelada. Presenta planta rectangular i 
està composta per una llosa de capçalera al nord-est, una lateral al nord-oest, i 
una altra de lateral al sud-est; amida 1'55 metres de llarg, 1'15 metres d'amplada i 
1'15 metres d'alçada. Dues lloses més baixes i primes que les de la cambra, 
limiten un petit vestíbul que està tancat per davant amb una altra llosa similar a 



aquestes; amida 0'35 metres de llarg, per 0'87 metres d'ample i 0'70 metres d'alt; 
entre cambra i corredor no s'ha trobat cap llosa divisòria. No s'observen restes de 
la coberta, que pel que sembla està perduda d'antic. 
 
 Existeixen altres arques amb vestíbul-pou més o menys conservades: 
Castelltallat, Feixes de Coaner i Tomba del General a Sant Mateu de Bages; Pla 
de la Fossa a Montmajor; Fossa del Gegant a Navès; la destruïda Fossa d'en 
Terrades, prop de Muntanyola, i altres. 
 

FINESTRES 
 
 Aquesta modalitat de tancament es troba en les anomenades cambres 
pirinenques, que són sepulcres típics del Pirineu i del Prepirineu. Les cambres 
pirinenques tenen una estructura similar o molt semblant a les cistes megalítiques 
de planta rectangular o quadrada, però llurs lloses són més grans i gruixudes, així 
mateix posseeixen una coberta pesant instal·lada amb el propòsit de no ser 
moguda. En aquestes per enterrar-hi un difunt no s'havia de remoure la coberta, si 
no, que en un dels costats estrets, preferentment el meridional, on la llosa era més 
baixa, s'hi deixava una mena de finestra, que es tancava amb una petita llosa 
mòbil, i que era per on s'efectuaven les inhumacions. De totes formes no és coneix 
de forma determinant el sistema de tanca d'aquestes cambres; en moltes d'elles la 
llosa de capçalera no existeix, no perquè fos extreta en època posterior, si no 
perquè ja des d'un principi havia estat substituïda per un mur de pedra en sec que 
formava part al mateix temps del túmul. A l'igual, podia haver succeït en altres 
monuments d'aquesta mena, on la llosa que formava la finestra sembla no haver 
existit, essent possiblement les mateixes pedres del túmul les que tancaven el 
costat meridional. Per altra costat, tampoc s'ha localitzat encara cap llosa de tanca 
de les finestres que sigui segura. Llur datació escau dintre del calcolític, entre el 
2000 i el 1800 aC. 
 
 Alguns exemples podrien ser els següents: 
 
 Pont del Perotillo (Bassella, Alt Urgell).- Situat a l'agregat de Mirambell, 
terme municipal de Bassella a l'Alt Urgell; abans estava situat a poca distància del 
Pont del Perotillo, al costat del riu Segre i va ser traslladat amb motiu de la 
construcció de l’embassament de Rialb. Encara no s'ha publicat el seu estudi 
definitiu. 
 Cambra pirinenca de planta trapezoïdal molt ben conservada i excavada 
l'any 1999. Està composta per dues lloses en la capçalera situada al sud-est, una 
llosa lateral al sud-oest, una altra llosa lateral al nord-est; l'extrem nord-oest està 
tancat per una llosa més baixa que deixa un accés a l'interior en forma de finestra. 
Amida interiorment 1'57 metres de llarg, 1'55 metres d'amplada màxima i 1'35 
metres d'alçada. Hi manca la coberta d'antic. 
 
 Cabana de Moro de Colomera (Cabó, Alt Urgell).- Sepulcre situat dintre 
de la vall de Cabó a l'Alt Urgell (31). 



 Cambra pirinenca molt ben conservada. Està composta per una llosa lateral 
al nord-est i una altra amb la mateixa disposició al sud-oest; al nord-oest, una gran 
llosa i una de més petita fan de capçalera; al sud-est dues lloses petites i baixes 
composen la porta en forma de finestra; amida interiorment 1'60 metres de llarg, 
1'25 metres d'ample i 1'30 metres d'alçada màxima. La coberta monolítica es 
conserva en el lloc original. 
 
 Cabana de Moro de Castellbó (Montferrer i Castellbó , Alt Urgell).- 
Sepulcre situat en el cim de les Agudes, sobre la vall de Castellbó a l'Alt Urgell 
(32). 
 Cambra pirinenca de dimensions considerables, bastant ben conservada; té 
planta rectangular i està composta per una llosa lateral al nord, una altra amb la 
mateixa disposició al sud; la llosa de capçalera va ser substituïda originalment per 
una paret de pedra en sec, així mateix, com la llosa finestra; amida interiorment 
2'50 metres de llarg, 1'10 metres d'ample i 1'40 metres d'alt. La coberta es 
conserva en el seu emplaçament original, però té trencat un fragment del costat de 
l'entrada, que es troba caigut al sud, sobre del túmul. 
 
 Ca n'Orèn I (Prullans, Cerdanya).- També conegut com La Roca 
Cobertorrassa; està situat en els cims sobre Ca n'Orèn, terme de Prullans a la 
Cerdanya (33). 
 Cambra pirinenca de planta lleugerament trapezoïdal; està composta per 
una llosa lateral al sud i una altra amb la mateixa disposició al nord; una llosa de 
capçalera a l'oest i la llosa finestra a l'est; les dimensions interiors són: 1'75 metres 
de llarg, 1'75 metres d'ample i 1'30 metres d'alçada. La llosa de coberta es 
conserva en el seu emplaçament original. 
 
 Per tot el Pirineu i Prepirineu existeixen multitud de cambres amb aquestes 
característiques, unes que conserven la llosa de finestra dreta o caiguda i en altres 
que s'ha perdut.  Esmentarem la Cabana de Moro de Bescaràn, Casa de la Bruixa 
a  Lavansa-Fòrnols, Paborde a la Molina, Cabana de Moro de l'Oliva i Espluga del 
Molí de Favà a la vall de Cabó, només per citar-ne alguna més. 
 

CONCLUSIONS 
 
 Les portes amb brancall les comencem a trobar en sepulcres de corredor 
del neolític mitjà, dintre d'una modalitat arquitectònica molt elaborada, malgrat la 
seva antiguitat situada al final del V mil·lenni aC., en una contrada, l'Albera, que es 
considera un focus de megalitisme d'origen desconegut. Aquest tipus de porta 
perdura en els sepulcres de corredor i galeries catalanes del neolític final, durant el 
III mil·lenni aC. Durant aquest mil·lenni apareixen les dalle hublot o portes 
perforades, molt esteses per França i Europa continental, modalitat que no té 
continuïtat en les fàcies megalítiques posteriors del nostre territori. 
 Les dalles echancrées es troben en un sepulcre de corredor i en una 
cambra pirinenca, monuments ambdós molt separats tant en l'espai geogràfic cm 
en el temps, uns 1000 anys. Es probable que aquestes modalitats de portes 
tallades en una llosa, per trobar-se en la Catalunya central i en el Pirineu central 



puguin tenir origen transpirinenc, doncs més al sud, desapareixen els testimonis 
megalítics. 
 Les arques amb vestíbul-pou constitueixen una particularitat del 
megalitisme català; es distribueixen per l'interior del nostre territori durant el 
calcolític, entre el 2700 i el 2200 aC. en terrenys d'alçada mitjana. La morfologia 
d'alguns sepulcres de la serra de Busa al Solsonès recorda un tipus determinat de 
cista solsoniana amb lloses baixes adossades prop de l'entrada, semblen arques 
amb vestíbul-pou; llur emplaçament prop de corrents d'aigua i la manca de túmul, 
podria ser signe d'arcaisme; es probable que es construïssin en una fase antiga 
dels sepulcres megalítics tumulars, que se situaria a cavall entre el neolític final i el 
calcolític 2800-2600 aC. 
 En les serres del Prepirineu i fins a cotes de 1800 metres d’altitud en el 
Pirineu, es troben les cambres pirinenques amb les seves lloses finestra, i que 
tenen una dispersió general que comprèn des de l’Albera al Cantàbric, es podrien 
datar en el bronze antic, entre 2200-1800 aC., donat la manca de vasos 
campaniformes en el seu interior. 
 A la vista del tema exposat, en  general, es pot considerar que a cada tipus 
de sepulcre megalític l’hi correspon un determinat sistema de tanca, que 
evoluciona de més complicat a més senzill a mida que canvien i simplifiquen de 
forma aparent els ritual funeràries al llarg del temps. 
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Galeria catalana de la Torre del Moro de Llanera, e n primer lloc es pot veure 

la part conservada de la llosa perforada de l'entra da 
 
 
 



 

 
Sepulcre de corredor de la Vinya del Rei a Vilajuïg a amb una llosa echancree 

a l'entrada de la cambra 
 
 

 
 

Sepulcre de la Cabana del Moro de Coll de Jou a Mon tferrer i Castellbó, amb 
una llosa tallada a l'entrada 

 
 



 

 
Imatge del sepulcre de Turó de les Fosses de Valldo ssera el llindar de la 

porta d'entrada i al davant, caiguda a terra, la ll osa que feia de porta. 

 
Sepulcre de corredor dels Estanys II amb els branca lls a l'entrada 

 
 
 



 
Cambra pirinenca de la Cabana de Moro de Colomera, amb entrada en forma 

de finestra 

 
 

Cambra pirinenca de la Casa de la Bruixa a Lavansa- Fòrnols, amb entrada en 
forma de finestra 

 


