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Els gravats rupestres de Catalunya.
Una aproximació al seu estudi *

MARTÍ MAS I CORNELIA
JOAN PALLARÉS-PERSONAT

INTRODUCCIÓ

Les manifestacions rupestres de Catalunya, probablement per la
seva manca d'espectacularitat, han estat, tradicionalment, poc estudiades. Aixó és especiainnent greu quan es tracta deis gravats, tenint en
compte que aquesta técnica és relativament abundant (Viñas - Sarria Alonso, 1983:11-12), mal estudiats sistennáticament'. Només s'han publicat alguns treballs esperadles de diferent entitat, generalment divulgatius.
En l'estat actual de la recerca, intentar classificar aquests documents
culturalment i cronológica és una tasca arriscada, perqué no es compta
amb una bibliografía completa dedicada a cadascuna de les estacipns
conegudes, moltes vegadas per via oral, que conslderi el context arqueológlc, historie, etnográfie ..., i les característlques de les representacions:
suports, técniques d'exeeució, estlls, tipologies ..., situado deis jaciments

Treball presentat al «Congrés Internacional d'História deis Pirineus, Cervera, 1988».
' Sobre la pintura rupestre tenim una publicado que cataloga les quaranta nou estacions conegudes fins alestiores (Viñas - Sarria - Alonso, 1983) i des de fa uns anys el
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya tía endegat un programa que té com a
finalitat la documentació de tots els jaciments. Igualment succeeix quan observem Espanya
o la Península Ibérica, les obres de sintesi es refereixen a les pintures i no ais gravats
(Breuil, 1933-1935; Acosta, 1968). Galicia, Canarias i Portugal constitueixen una excepció
(veure, per exemple, Anatl, 1968a; 1968b; Balbin Betirman, 1987; Vázquez Várela, 1987).
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i relació entre ells ... En definitiva, una acurada documentació i reproducció.

ELS GRAVÁIS RUPESTRES

Una figura naturalista, representacions possiblement relacionables
amb alió que s'ha vingut a anomenar fenomen esquemátic ^, en nnolts
casos clarament vinculades a la cultura megalítica, amb notables perduracions, que poden arribar fins a l'Edat Mitjana o moments molt posteriors, la problemática deis grafitis rupestres medievals o moderns ..., son
evidencies arqueológiques citables.
Recentment s'ha descobert un gravat parietal naturalista a la Cova
de la Taverna (Margalef, Priorat) (Pulióla i Pericot - Viñas i Vallverdú,
1985) que representa un cérvol, el qual respon, segons els autors, a
conceptes majoritáriament paleolítics, encara que, afirmen, certs aspectes
fan que falti una seguretat absoluta en la seva atribució a fases pleistocenes.
Hi ha un nombre important de gravats rupestres que es poden relacionar amb la cultura megalítica. Ja sigui perqué el seu suport el constitueixen monuments megalítics o perqué es representen en pedrés no
massa allunyades d'aquests. Referint-se a l'Alt Empordá, Josep Tarrús
(1987) assenyala que hi ha inscultures en pedrés deis cims próxims a
les zones de poblament, sobre els sepulcres megalítics i en llocs propers.
Considera també que es pot pensar que moltes de les inscultures (gravats i cassoletes amb reguerons) es remuntarien al període constructiu
deis pnmers sepulcres megalítics, al Neolític mitjá, pero segurament alguns motius, com les cossoletes, les creus potengades o els cruciformes,
continuarien vigents durant el Neolític final i el Calcolític-Bronze antic,
com succeeix a les regions deis Aspres franceses o del Capcir-Cerdanya.
Un deis sepulcres mes significatius, per la quantitat de gravats que presenta dibuixats a la llosa que el cobreix, és el Dolmen del Barranc d'Espolla (Bosch Gimpera - Colominas Roca, 1921-1926) (fig. 1).

• Sha tractat el tema de manera global a Zephyrus, XXXVI, Salamanca, 1983 (-Actas
del Coloquio Internacional sobre Arte Esquemático de la Península Ibérica. Salamanca
1982).
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Fig. 1. Dolmen del Barrarte d'Espolia (All Empordá) (detall).
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Segons Joan Maluquer de Motes i Anna M. Rauret (1987:187-188),
a Catalunya un aspeóte paral-lel a la religiositat que es manifesta en
altres llocs amb la representació d'ídols o en els amulets caractenstics
del megalitisme el constitueixen les esteles i pedrés gravados. Els autors
fan referencia a la pedra de Llanera (Tora de Riubregós, Segarra) (Serra
Vilaró, 1927:155-156), a la proceden! del poblat ibéric de Puig Castellar
(Sant Viceng deis Horts, Baix Llobregat) (Ripoll Perelló - Barbera Farras
- Llongueras Campaña, 1965), a les lloses localitzades a Passanant
(Conca de Barbera) (Moreu-Rey, 1969-1970) i a la mes recentment descoberta al Plá de la Calma (Massís del Montseny) vilardell - Castells,
1976). També aludeixen en aquest apartat a les pedrés gravados de
Savassona (Tavérnoles, Osona) (Serra i Ráfols, 1956; Barris i Duran,
1982a; Casanovas i Romeu, 1982; Mas i Cornelia, 1982; 1984-1985). Els
mateixos autors (Maluquer de Motes — Rauret, 1987:187-188) opinen
que aqüestes esteles teñen en part relació amb els menhirs o pedrés
dretes, que van ser agrupados, en els primers moments de les recerques
prehistóriques, amb altres monuments megalítics, éssent encertat, com
ha demostrat l'estudi de nombroses esteles de la Provenga i del Llenguadoc (Franga).
A Catalunya es localitzen molts jaciments amb gravats rupestres,
realitzats amb diferents técniques La composició deis seus suports —pedrés a l'aire Iliure, balmes, parets rocosos...— és molt desigual. Els motius representáis son: cassoletes, cruciformes, antropomorfs, sures,
reticules, figures en «phi», formes segmentados, ferradures, cerdos, tragos, espiráis, formes en «v», quadriláters dividits per diagonals o amb
creus inscritos, córeles amb creus a l'interior, pectiniformes, combinacions
d'elements... Generalment és difícil determinar sobreposicions. L'horitzó
cultural i cronológic d'aquests documents és molt ampli i no es pot establir amb seguretat, ja que corresponen a diferents moments, éssent normal i lógic el reaprofitament continuat d'uns mateixos suports en époques
ailunyades temporalment. És freqüent trobar, junt amb les tipologies descritos, inscripcions i dates recents.
Tot i considerant que no es poden estudiar aqüestes manifestacions
sense teñir en compte el seu context arquoológic, relacionem a continuació
un seguit de llocs amb gravats rupestres, sense ánim d'ésser exfiaustius,
pero sí amb la intenció d'aproximar-nos a l'estat de la qüestió actual.
Menhir (Campmany, Alt Empordá) (Vidal, 1914). Pedra Oscillant
(Campmany, Alt Empordá) (Vidal, 1914; Bosch Gimpera - Colominas
Roca, 1921-1926) (fig. 2). Balma de ca N'Eures (Perafita, Osona) (Vilaseca, 1943a). Conjunt rupestre de Savassona (Tavérnoles, Osona) (Sorra
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Fig 2.

Pecira Oscil -lant iCampmany, Alt Empordaí

i Ráfols, 1956; Barris i Duran, 1982a; Casanovas i Romeu, 1982; Mas i
Cornelia, 1982; 1984-1985). Roca Guinarda (Oristá, Osona) (Barris i Duran, 1982b). Tauia de les Creus (Rupit - Pruit, Osona) (Casanovas i Romeu, 1986b). Pedra del Mas Gilí (Vilalleons, Sant Julia de Vilatorta,
Osona) (Casanovas i Romeu, 1986c) (fig. 3). Una pedra a Tavérnoles
(Osona) (inédita) (fig. 4). Un bloc de pedra a Rocafort (El Pont de Vilomara i Rocafort, Bagas) (Daura i Jorba - Galobard i Badal, 1983). Roca
del Passarell (Moiá, Bages) (Casanovas i Romeu, 1984). Una pedra a
Collserola (Sant Cugat del Valles, Valles Occidental) (Mané i Sábat,
1987) (fig. 5). Pedra de les Creus (La Roca del Valles, Valles Oriental)
(Bosch - Vila - Alacambra, 1985; Grup D'Arqueólegs Independents,
1988:26) (fig. 6). Roca del Mas de N'Olives (Torreblanca, Ponts, La Noguera) (Diez-Coronel y Montull, 1982). Una balma a El Cogul (Les Garrigues) (Bosch Gimpera - Colominas Roca, 1921-1926), Roca de les
Ferradures (Capafonts, Baix Camp) (Vilaseca, 1943b). Una cavitat a Els
Castellots (Prades, Baix Camp) (Vilaseca de Pallejá, 1970). Coll de Creus
(La Pobla de Montornés, Tarragonés) (Vilaseca, 1943b). Pujol Rodó (La
Riera de Gaiá, Tarragonés) (Vilaseca de Pallejá, 1970). Coll de la Mola
(Rojals, Montbianc, Conca de Barbera) (Vilaseca, 1943b). Roca de Rogerals (Lloá, Priorat) (Vilaseca i Anguera, 1933; 1943b).

177

MARTl MAS I CORNELLÁ i JOAN PALLARÉS-PERSONAT

Fig 3

Pedia del Mas Gili iVilalleons.

TÍO 4
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Sant Julia de Vilalona.

Pfídrn df> Tavernoles (Osona) (detall).

Osonal
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Fig 5.

' "I li

Pedra de Collseroia (Sant Cugat del Valles. Valles Occidental).

Hoíir.i <ie /ps Crpus (La Roca del Valles. Valles Oriental) (detall>
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Podem citar, igualment, un gravat - escultura, com dejineix l'autor,
d'un cap de cabra salvatje, a una cavitat de Lloá (Priorat) (Vilaseca,
1953-1954), un halteriforme antropomorf localitzat a la Cova de Santa
Magdalena (Ulldecona, Montsiá) (Viñas - Romeu - Romeu, 1979) i unes
representacions de senglars en una balma de Sant Miguel de la Valí
(Gavet de la Conca, Pallars Jussá) (Maluguer de Motes, 1981).
En un recent article, Lluís Diez-Coronel (1986-1987) estableix una
relació entre certs gravats del Pirineu de Lleida i Andorra, describint uns
motius que tot i tinguent un substrat paleolític subsisteixen fins a comengaments de l'época deis metalls, aixó, segons l'autor, confirmarla la teoría
del professor Lluis Pericot quan es refereix a la cultura pirenaica (Pericot
y García, 1925; Pericot García, 1950).
Un deis llocs que henn estudiat detingudament és el conjunt rupestre
de Savassona (Mas i Cornelia, 1982; 1984-1985). En aquest jaciment s'hi
localitzen quatre pedrés a Taire Iliure amb 598 figures gravados, on predominen quantitativament les cassoletes (42,64 %) i els cruciformes
(14,04 %), destacant, peí seu tamany i originalitat, les comblnacions
d'elements (tot i que només sumen un 2 %), molt dificilment parallelitzables (fig. 7), i un antropomorf (fig. 8). Savassona constitueix una
de les estacions amb gravats rupestres mes espectaculars de Catalunya.
Les diferents representacions que hi trobem fan pensar en un llarg horitzó
cultural i cronológic, possiblement relacionat, en els seus inicis, amb el
fenomen esquemátic ^, encara que no es pot descartar, com creuen alguns historiadors ^ que es tracti d'un art medieval «no oficial», que podría
estar vinculat amb altres restes arqueológiques. Termita pre-románica de
Sant Feliu (fináis del segle X / principis del XI) (Barral i Altet, 1981:84 i
223), un conjunt de balsos i dues sepultures antropomorfes excavades a
la roca (segles IX - X) (Barral i Altet, 1981:41). És evident el reaprofitament continuat deis espaís utilitzats, que podría arribar fins a moments
molt recents.
Henri Breuil va donar a conéíxer, a principis de segle, uns complicats
grafits localitzats junt a la trisquéis pintada de color vermell trobada per

^ L'art esquemátic té el seu mes gran desenvolupament durant el Calcolític, originantse a fináis del Neolític i perdurant fins a principis de l'Edat del Ferro (Jordá Cerda, 1983).
A Savassona, malgrat les recerques arqueológiques ens donen a conéixer diversos periodes
d'ocupació (Buxó i Ausió - Cruells i Banzo - Espadaler i Gispert - t^lolist i tVIuntanyá, 1982),
és encara arrisca! situar cronológicament els gravats.
" El professor Manuel Riu ens comenta (Mas i Cornelia, 1984-1985:192), assumint-fio
com a mera fiipótesi de treball, que un motiu antropomorf (fig. 8) podría ser medieval, i que,
basant-se en estudis sobre enterraments, per la postura deis bragos, possiblement es tracti
d'un individu de sexe femeni.
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Fig. 7. Pedra 2 o «Peora de les Bruixes» (Savassona, Tavernoles, Osona) (detall on es pot veure una de les combinacions d'elements).
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de la Pedra 1 (Savassona,

Tavernoles,

Osona).
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ell mateix a uns metres de la Cova Pintada (Altara, Baix Ebre) (Breuil,
1920b; 1933-1935:iV - 76-77). Segons Henri Breuil es tracta de: «manifestations artistiques en partie mal datées; néanmoins, leur antiquité considerable étant certaine, il m'a paru intéressant de les donner á la
publicité, afin que d'autres personnes rencontrant des faits analogues,
leur accordent quelque importance, et que de la compilation des documents, sorte quelque jour une donnée plus precise sur leur attribution á
une civilisation déterminée». (Breuil, 1920a:322).
Lluís Diez-Coronel (1984) ha publicat, tannbé, un sarcótag de tipus
roma rectangular que presenta una part gravada amb motius esquemátics
de l'Edat del Bronze, trobat a Bobalá (Seros, Segriá). El bloc sembla que
fou obtingut en una pedrera, on sobre la roca hi havia aquests motius
dibuixats, els quals van passar inadvertits al treballar el sarcótag. En
aquest mateix article s'avanga que están pendents de publicado uns gravats ejecutats en una pedra utilitzada, posteriorment, en una edificado
rural ^

INSCRIPCIONS

Cal fer referencia, igualment, a les inscripcions rupestres. A la Roca
deis Moros (El Cogul, Les Garrigues) Martín Almagro (1957) va destacar
la importancia d'unes inscripcions ibénques i llatines que altres autors
havien esmentat molt de passada i les recopila. En l'última documentado
d'aquest jaciment, realitzada per Ramón Viñas, Anna Alonso i Elisa Sarria
(1986-1987) *• s'ha revelat l'existéncia d'un gran nombre d'inscripcions no
anotades en anteriors treballs, aixi com representacions faunistiques gravades, que ocupen prácticament la totalitat de Tabric, en particular les
parts superior i central, i s'han pogut completar i corregir altres textos.
A Les Graus (Roda de Ter, Osona), s'hi localitzaren (Maluquer de

' Shan donat a conéixer mes extensament durant el transcurs del "Congrés Internacional Misiona deis Pirineas. Cervera. 1988, Luis Diez-Coronel - Joan Ramón González: «Nuevos grabados rupestres en la provincia de Lérida-.
' Inician! el projecte. I'any 1985, que el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya posa en marxa per a documentar tots els conjunts amb pintures rupestres de Catalunya (Viñas - Alonso - Sarna, 1986-1987:32) (veure nota 1).
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Motes, 1976; Casanovas i Romeu, 1986a) dos plafons amb incisions, que
Joan Maluquer interpreta com inscripcions ibériques i, altres, probablement, medievals.
Recollim aquí una nota de Francesch Carreras y Candi (1916:85-86),
que remarca l'existéncia d'una inscripció que potser podríem considerar
rupestre: «Los «locus», com a mínima expressió del lloch cultural, escassejan en totes parts. Prou es que en lo territori de Barcelona se-n conserve petit rastre en la interessant ara del mont Aguilar, dait de la serra
Betulonesa. Abascant feu gravar en la roca grollera ' esta invocado:

CONCLUSIONS

Amb aquesta comunicació es pretén presentar l'estat de la qüestió
sobre els gravats rupestres que trobem a Catalunya, a les coves, ais
abrios i parets recoses o en pedrés a Taire Iliure, que suposa un avang
a les investigacions que sobre el tema estem realitzant o pretenem portar
a terme.
Com queda reflectit a la bibliografía, els gravats rupestres preocuparen ja a Luis Mariano Vidal (1914), Henri Breuíl (1920a; 1920b; 19331935), Pere Bosch Gimpera i Josep Colominas Roca (1921-1926), i els
h¡ han dedicat especialment la seva atencíó Salvador Vílaseca (1933;
1943a; 1943b; 1953-1954) i Lluís Diez-Coronel (1982; 1984; 1986-1987).
Per altra banda son moltes les notes publicados que generalment es
limiten a deixar constancia d'un lloc determinat. Eduard Ripoll destaca
(1968:190) l'abundáncia de gravats rupestres a la Península Ibérica, que
van, considerant l'estil, des del naturalismo a un total esquematisme.
Jean Abélanet (1986:161-176) ha publicat darrerament un treball on estudia les manifestacions de la zona catalana, a Franga, i la seva relació
amb el substrat rocós. És una via interpretativa a teñir en compte.
En quant a representacions inédites, caldria citar uns grafits que vam
localítzar en unes baumes, a la Baronía de Lavansa (Vílanova de Meiá,

El subrallat ós nostre.
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La Noguera) '^ i a Margalef (Priorat) ^, pero tenim noticia de que n'hi ha
de semblants a molts altres indrets ^°.
Aqüestes inscultures están sofrint una rápida degradació, deguda a
fenónnens de tipus litogénic, orgánic i, principalment, en nnolts casos, a
l'acció de l'home. Cal documentar la totalitat d'aquestes estacions i procedir a eliaborar un projecte de conservado derivat d'un treball multidisciplinar que contempli la problemática de manera global. Aquests
documents, tot i que han de contextualitzar-se amb les restants evidencies arqueologiques, arquitectóniques, etnográfiques..., d'una zona concreta, poden aportar una informado paral-lela important si la recerca es
realitza utilitzant metodologies adeqüades.

" Martí Mas, Joan Pallares i Guadalupe Torra.
' Joan Pallares, Elisa Sarria i Ramón Viñas.
'" Aqüestes figures probablement son modernes, encara que aixó no és evident. Caldria efectuar análisis fisico-quimics, com ens proposá el professor Juan José Sayas durant
el colloqui que mantinguérem després de la presentado d'aquesta comunicació, per veure
si hi fia o no, en les superficies gravades, restes de l'objecte que ejecuta els gravats. En el
cas de ser de metall s'eliminaria la possibilitat d'enmarcar-los en cronologies molt reculades
en el temps, Tenim de pensar, pero, quan observem els gravats rupestres, en la importancia
de les perduracions (veure, sobre aquest tema, Gratté, 1985).
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