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INTRODUCCIÓ
Aquest document intenta ser un catàleg actualitzat de les restes prehistòriques del voltant
d’Aiguafreda. Inclou noves restes, trobades últimament, però també es descataloguen algunes
suposades restes prehistòriques. He intentat corregir errors i fer una mica d’història. Hi he inclòs
megàlits que es troben en els termes veïns del Brull, Seva, Centelles, Sant Martí de Centelles i
Tagamanent, i també de Balenyà, que formen part del conjunt dels dòlmens de la serra de l’Arca o són
a prop d’Aiguafreda, a menys de 8 km en línia recta del poble.
Hi he inclòs quasi totes les cassoletes i creus que he pogut inventariar, malgrat sospitar que en
alguns casos poden ser d’època històrica, preferint que no es perdés el patrimoni i deixant la feina de
datació als experts.
Aquest ric patrimoni va ser molt destruït. L’altiplà de la serra de l’Arca era un lloc on els
constructors i picapedrers anaven a buscar pedres i els dòlmens i muralles ibèriques n’eren una bona
font. I, a més, molts sepulcres van ser excavats per cercadors de tresors, que com a mínim en treien les
destrals de sílex, conegudes com a “pedres de llamp”, perquè es creia que tenien el poder de protegir
dels llamps.
Alguns dels arqueòlegs que van excavar els dòlmens tenien més interès a extreure’n material que
no pas a conservar-ne l’estructura.
L’ordre d’exposició de cada apartat segueix un possible recorregut de les restes.
Coordenades:
En indicar les coordenades, especialment les UTM (les utilitzades en aquest escrit), és
imprescindible assenyalar el sistema de referència usat. El sistema de referència universal més utilitzat
actualment és el WGS84 (World Geodetic System 1984), revisat el 2004 i que utilitzen la majoria de
GPS.
A Europa, fins fa poc es feia servir l’ED50 (European Datum 1950), definit desprès de la Segona
Guerra Mundial. A partir del 2008 ha estat substituït per l’ETRS89 (European Terrestrial Reference
System 1989). Aquest sistema de referència és quasi equivalent al WGS84, però contempla la deriva
continental a partir del 1989 i permet precisions de l’ordre del centímetre. Les diferències amb el
sistema WGS84 no arriben al mig metre, sense importància en el nostre cas.
A partir del gener del 2012 no s’hauria de fer cap projecte nou en ED50. La diferència entre
ETRS89 i ED50 és de l’ordre d’uns 200 m. Malauradament, en molt llocs, fins i tot oficials, no
s’indica el sistema de referència.
La precisió de les coordenades indicades a continuació és d’uns 5 m, i la de l’altitud, d’uns 10 m.
(És la precisió actual dels xips de GPS d’aplicació civil. Està previst que d’aquí poc hi hagi telèfons
mòbils amb el GPS d’una precisió de 30 cm.)
Fites topogràfiques, banderoles o jalons: Els que apareixen en les fotografies són de d’1 m i
tenen divisions cada 10 cm.
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1. DÒLMENS, PARADÒLMENS, CISTES
Els dòlmens són llocs d’enterrament, generalment col·lectiu, però n’hi ha de petits, individuals,
normalment en forma de cista. La majoria de dòlmens tenen l’entrada lateral. S’acostumen a
anomenar cistes o caixes megalítiques quan l’entrada és superior, traient una o diverses lloses que fan
de tapa. Un paradolmen aprofita una cavitat natural, més o menys arranjada.
Generalment els dòlmens estaven coberts fins al nivell superior amb un túmul de pedres o terra.
Sovint el túmul estava limittat per una filera de pedres clavades a terra (cromlec). El túmul permetia
arrossegar les lloses fins a dalt. L’erosió o l’acció
humana han fet desaparèixer la major part dels túmuls,
deixant-ne només vestigis. Les lloses superiors que
tapen el dolmen hi acostumen a faltar, a vegades
perquè s’han trencat, però sovint perquè han estat tretes
per buscar el material a l’interior o per usar-les com a
Fig. 1. Estructura típica d’un dolmen.
material de construcció.
1.1 Dolmen de Cruïlles
Situació: ETRS89 31N 438591 4625662 708 m. Terme d’Aiguafreda.
Dolmen simple, prop de la cruïlla dels camins de Vilargent i de les Pinedes, a 435 m a l’est del
castell de Cruïlles. També és conegut com a dolmen de Cal Cabrer, denominació que hauria estat més
correcta ja que es refereix a una masia en runes a només 70 m al sud. Va ser trobat pel rector
d’Aiguafreda, Mn. Sebastià Junyer. Ja està documentat en el llibre de Fortià Solà [28]. Mesurava 3,40
de llargada × 1,70 m d’amplada × 1,30 m d’alçària. Hi ha restes del túmul. Estava format per dues
grans lloses laterals i una de capçalera (dolmen simple, cambra pirinenca). La llosa superior estava
trencada i era a dins del dolmen, però el Centre Excursionista de Vic en la visita del 23 i 24 de maig
del 1917 la va treure i en va escampar els trossos per l’entorn [14] , ja que els interessava més portar
material cap al Museu Episcopal de Vic, que no pas la conservació del patrimoni in situ. L’any 1963
Batista el va estudiar i en va recomanar la reconstrucció [5]. Però no es va fer res, al contrari, la llosa
de capçalera ha desaparegut i segons un informant, la van utilitzar de barbacana en una casa
d’Aiguafreda. S’hi van trobar restes òssies, ceràmica i discos d’ossos perforats. El maig del 1920, el
Centre Excursionista de Vic hi va anar de tornada a una visita a Aiguafreda de Dalt i encara hi van
trobar peces de collaret d’os [15].
Va ser reexcavat el 2005 per Estrats, S. L. per encàrrec de l’Ajuntament d’Aiguafreda, però encara
se’n desconeixen els resultats. La tardor del 2015 l’Ajuntament va fer una neteja de l’entorn i hi va
col·locar un panell explicatiu. Ara es veu molt millor el que queda del túmul (fig. 7).

Fig. 2. El dolmen de Cruïlles el 1923 [9].

Fig. 3. El dolmen de Cruïlles el 2012 (foto: F.C.).
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Fig. 4. Peces de collaret trobades al dolmen de Cruïlles (F.C., 2013).

Fig. 6. Plànol del dolmen de Cruïlles de Batista [5].
Fig. 5. El dolmen de Cruïlles en el
manuscrit de J. Gudiol [16].

Fig. 7. El dolmen de Cruïlles el 2016, desprès de la neteja de l’entorn (foto: F.C.).
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1.2 Dolmen de Casanova de Can Serra
Situació: ETRS89 31N 439256 4625610 813 m. Prop del camí d’Aiguafreda al Brull. Terme
d’Aiguafreda.
La primera notícia la vaig tenir del meu germà Pere el 1978, però no va ser documentat fins al
1992, quan Lluís Vila el va trobar i el va incorporar a l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de
Catalunya [32]. Està adossat a les runes de Casanova de Can Serra. Només en queden dues lloses
laterals i una de capçalera. Es suposa que era un dolmen que va ser respectat en fer la masia. No seria
un cas únic: els dòlmens de Puigseslloses, a Folgueroles, i de Sant Corneli, a Tavertet, tenen una
ermita al costat.
La llosa que es veu a l’esquerra fa 1,7 m de llarg i està orientada 60º a l’oest.

Fig. 8. Dolmen de Casanova de Can Serra. A la dreta, la paret de la masia (foto: F.C., 2018).

Fig. 9. Vista zenital parcial del dolmen de Casanova de Can Serra (foto: F.C. 2018).
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1.3 Dolmen del serrat dels Moros o Serra de l’Arca I
Situació: ETRS89 31N 439509 4625811 831 m, en el serrat dels Moros. Terme d’Aiguafreda.
Abans de trobar-se aquest dolmen, una galeria catalana, es considerava que l’únic megàlit ausetà
era el de Puigseslloses. Segurament va ser aquest dolmen el que va donar nom a la serra de l’Arca. Va
ser documentat per primer cop per Fortià Solà, rector d’Aiguafreda, amb el nom de “Dolmen
d’Ayguafreda” en un article del 1914 [29], on n’explica la primera exploració. El va trobar atret pel
nom arca en parlar amb un pagès, que l’hi va mostrar. El nom del serrat dels Moros ja era una certa
indicació, car en el nostre país s’atribueix als “moros” tot el que és antic. Val la pena copiar la
descripció que en fa en el seu llibre [28], ja que mostra que era una galeria catalana: “És, millor dit, era
constituït per grosses lloses de pedra, que formaven una cambra rectangular, coberta per altres lloses
semblants, d’uns 3 metres de llargada per 1’70 d’amplada i 1’80 ms. d’elevació. Un petit i baix corredor
deixava penetrar a l’interior, i un túmulus d’uns 10 m. de diàmetre, fet de terra i rengleres de pedres dretes en
degradació, protegia tota la construcció”. El 1915 el Centre Excursionista de Vic el va excavar i s’hi va

trobar molt material: gran quantitat d’ossos humans, ceràmica i un ganivet de sílex de 32 cm de llarg,
el més gran trobat a Catalunya, actualment en el Museu Episcopal de Vic (fig. 11). Com s’aprecia en
les fotos i plànols, les lloses laterals havien caigut cap a dins i la llosa de sobre estava trencada. En la
fig. 14 hi ha el dibuix de la possible estructura del dolmen original.
Solà diu “era” perquè com diuen Colomines i Gudiol va ser “barroerament destruït, al cap de poc,
pel propietari del terreny” [9]. Desprès de la primera prospecció pensaven fer una excavació més
completa, però no s’hi va ser a temps. El propietari de Can Serra de l’Arca i del terreny on era el
dolmen, el va desmuntar i el va reexcavar. Segons Fortià Solà, el propietari que el va acompanyar a la
primera expedició era Frederic Vilademunt. Colomines en [9] diu que el propietari era Jaume

Fig.11. Ganivet de sílex
del serrat dels Moros
(foto: F.C., 2013).

Fig. 10. Dolmen del serrat dels Moros, amb Fortià Solà [6].
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Serradelarca. Crec que en Solà es confon amb el segon cognom del propietari Jaume Serradelarca
Vilademunt. Frederic Serradelarca, el seu fill, llavors de 35 anys1 va ser qui el va acompanyar. El 18
d’octubre del 1915, Jaume Serradelarca acudia al Jutjat Municipal d’Aiguafreda demandant el seu fill
Frederic. El problema era dictaminar a qui corresponia el material trobat, si a l’amo de la casa o a qui
el va trobar, el seu fill. Més tard van fer donació de part del material trobat al Museu Episcopal de Vic.
Però una part se la van quedar [9] i s’ha perdut [5]. No es sap on van anar a parar les lloses, excepte
una que encara hi queda i una altra, que cap a l’any 1965 es va fer servir per a fer un banc davant la
casa dels masovers de Can Brull (fig. 15)2.

Fig. 13. Manuscrit de Josep M. Gudiol amb el croquis del dolmen del serrat dels
Moros i les principals troballes [16].

Fig. 12. Secció i planta del dolmen del serrat
dels Moros, segons Bosch Gimpera [6].

Fig.14. Reconstrucció del dolmen
del serrat dels Moros a partir dels
dibuixos de la fig. 12 i de les fotos.

Fig. 15. Una llosa del dolmen del serrat dels Moros a Can Brull
(foto: F.C., 2012).

1

Dades obtingudes del registre de naixements de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Un fill d’en Frederic Serradelarca, en
Pere, va ser el tristement cèlebre Matagossos.
2
Informació facilitada per Josep Casasas, que va ajudar al trasllat de la llosa.

10

Fig. 16. El dolmen del Serrat del Moros el 2012 (foto: F.C.).

1.4 Dolmen de la Costa de Can Brull o Serra de l’Arca II
Situació: ETRS89 31N 439525 4626319 808m. Terme d’Aiguafreda. A l’est i tocant a la pista que
va d’Aiguafreda al Brull, una mica després del trencall que va cap a Vilargent. El nom li ve del fet que
és a prop de la masia en runes de la Costa de Can Brull, al costat del cingle. El va trobar el 1915
mossèn Jaume Vilaró, rector del Brull i soci del Centre Excursionista de Vic [13]. Era una galeria
catalana de 2,90 m de llargada, 1,2 m d’amplada i 1,90 m d’alçària i només hi havia dues lloses dretes
sobre un túmul d’uns 8 m de diàmetre. Es suposa que va ser condicionat com a refugi de carboners i
que, per tant, quan el Centre Excursionista de Vic va anar a excavar-lo el 9 de febrer del 1917, amb
mossèn Josep Gudiol, director del Museu Episcopal de Vic, no s’hi va trobar res [6] i [13]. En la
reexcavació de Batista el 1962, s’hi van trobar petits fragments ossis i peces dentals (actualment en el
Museu Episcopal de Vic) [5].
El túmul està molt destruït, ja que,
com era normal en aquella època i com
m’ha informat un dels qui hi va treballar,
va servir de pedrera per a les cases del
voltant. Cap a l’any 1965, va ser
reconstruït pel propietari de Can Brull
amb més bona intenció que encert, de
manera que el dolmen més popular
d’Aiguafreda és ara una caricatura de
l’original.

Fig. 17. El dolmen de la Costa de Can Brull el 1923.
Fotografia en [9] i [13].
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Fig. 18. Perspectiva del dolmen de la Costa de Can Brull,
segons Colominas-Gudiol [9].

Fig. 20. Croquis del dolmen de la Costa de Can
Brull, per R. Batista [5].
Fig. 19. Estat actual del dolmen de la Costa de Can Brull
(foto: F.C., 2018).

1.5 Dolmen del serrat de Puigventós
Situació: ETRS89 31N 440149 4626663 851 m, en el serrat de Puigventós, en el cingles del Saní.
Terme d’Aiguafreda, tocant al del Brull. Orientació: capçalera a 60º.
El vaig trobar jo mateix el març del 2013 atret per la situació del lloc, similar a la del serrat dels
Moros.

Fig. 21. Vista general de la caixa megalítica del serrat de Puigventós amb el túmul (foto: F.C., 2018).
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Queda molta part d’un gran túmul amb restes del cromlec i la llosa de capçalera. No hi ha lloses
laterals, però ha quedat la fossa en el túmul amb les parets de pedra seca. Al costat hi ha lloses
amuntegades amb marques dels picapedrers, cosa que fa sospitar que van ser tretes del megàlit. Josep
Tarrús i Enric Carreras, que el van visitar el mateix 2013 i, un cop netejat el túmul, el 2018, opinen que
podria ser una tomba de l’edat del bronze.

Fig. 22. Vista lateral de la caixa megalítica del serrat de
Puigventós (foto: F.C., 2018).

Fig. 23. Vista frontal de la caixa megalítica del
serrat de Puigventós (foto: F.C., 2018).

1.6 Dolmen de la creu de Parròquia o de Can Brull
Situació: ETRS89 31N 440228 4626914 847 m. Terme del Brull, tocant al d’Aiguafreda. A l’oest
de la pista que va d’Aiguafreda al Brull, just abans del camí que va cap a Can Brull, i a prop d’on hi ha
la creu de Parròquia, a l’altre costat del camí. El coneixia des de petit Josep Casasas, masover de Can
Brull, que recorda que la primera vegada que el va veure va ser perquè li van ensenyar que hi havia
estat enterrat un gos, prova que ja estava buit en aquell temps. Gràcies a ell el va incorporar Lluís Vila
a la “Carta Arqueològica del Vallès Oriental” el 1992. Pere Pujol i Sanglas, de la Garriga, en va
informar l’equip de Josep Tarrús (GESEART), que el va visitar el mateix any.
Té molt d’interès, ja que se’n
conserva el túmul. És una caixa
megalítica oberta i buida. Està
orientada S-N i la cavitat interior té 1,5
m de llargada, 80 cm d’amplada i 70
cm de profunditat. La presència del
túmul invalida la hipòtesi que fos una
sepultura medieval, tal com consta en
el Mapa del Patrimoni Cultural del
Brull de 2012.
Malauradament les arrels de les
alzines que creixen en el túmul l’estan
malmetent i movent les pedres i, si no
s’hi posa remei, en pocs anys podria
quedar totalment destruït.
Fig. 24. Dolmen de la creu de Parròquia (foto: F.C., 2012).
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1.7 Dolmen del pla del Boix
Situació: ETRS89 31N 440455 4627227 845 m. Terme del Brull. En els cingles del Saní, prop del
corriol que els ressegueix i tocant a la carena. Segons Fortià Solà, el va trobar el jove Enric Sala [27],
oncle de l’actual propietari de la masia de la Sala.
Era una cambra pirinenca de dues parets laterals de dues lloses cada una i una altra de capçalera
d’uns 2,2 m de llarg, tal com es veu en el dibuix.
La primera excavació la van fer 7 socis del Centre Excursionista de Vic, que el van excavar el 26
de març del 1915: en van treure la llosa de coberta i una altra del cantó nord i no es van prendre la
molèstia de tornar a posar les lloses al seu lloc, com expliquen ells mateixos sense cap vergonya [9],
[27]. S’hi van trobar gran quantitat d’ossos, collars, fragments de plaquetes d’aram, etc. L’elevada
quantitat de fragments de ceràmica que s’hi van trobar va permetre reconstruir alguns vasos
campaniformes (Fig. 27). Reexcavat per R. Batista el 1962 [5]. Va acabar de ser destruït fa uns
quaranta anys pel picapedrer Reculons, que en va treure les lloses. Ramon Sala, llavors alcalde del
Brull, el va sorprendre en plena operació i li va fer tornar les lloses al seu lloc. N’hi ha una de
trencada, estan apilades en desordre i n’hi ha una en el corriol que va cap al dolmen, però aquest es
podria reconstruir.

Fig. 25. El dolmen del pla del Boix el 1923 [9].

Fig. 26. El que queda del dolmen del pla del Boix (foto: F.C., 2012).
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Fig. 27. Vas campaniforme del dolmen del pla del
Boix. Museu Episcopal de Vic (foto: F.C., 2013).

Fig. 28. Dolmen del pla del Boix. Plànol de R. Batista [5].

1.8 Suposat dolmen del turó de la Torre
Situació: ETRS89 31N 444603 4624161 1265 m.
En el cim del turó de la Torre, en el pla de la Calma. La primera informació escrita sembla que va
ser d’Antoni Pladevall en el seu llibre del 1998 sobre el Brull [24] (però en parla com si fos un
menhir), informat cap al 1979 per Mn. Josep Coma, rector del Brull. Arnau Garcia el va citar en la
seva tesi doctoral [12] i me’l va mostrar el 2013. El vaig tornar a visitar i en vaig netejar l’entorn
l’agost del mateix any amb diversos membres del col·lectiu GESEART, que, com m’ha comunicat en
Josep Tarrús, no veuen clar que es tracti d’un veritable dolmen. Però una neteja completa, mostrant tot
el conjunt, no es va fer fins desprès de la seva visita.
En queda dreta una llosa lateral, una altra llosa lateral inclinada i una gran llosa fora de lloc.
S’aprecia bé el túmul. Es veu la fossa d’una excavació (fig. 30). L’antic rector del Brull va dir a
Pladevall que una bruixa o endevinadora havia dit que en aquell lloc hi havia or enterrat. Una altra
versió me la va donar Emili Ramírez, propietari del Molar, buscador de tresors amb pèndol, a qui van
dir que sota el dolmen hi havia urani. Sigui per buscadors d’or o d’urani, ha estat excavat i almenys
una llosa està fora de lloc. A 180 m i 45º N, hi ha una gran estesa d’agrupacions de pedres, que
possiblement siguin restes de barraques de pastor i corrals, o d’una agrupació de cases, de cronologia

Fig. 29. Dolmen del turó de la Torre (foto: F.C., 2018).
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Fig. 30. Dolmen del turó de la Torre; vista zenital amb la fosa excavada
(foto: Josep Pagans, 2018).

desconeguda.
1.9 Paradolmen del Duc 1
Situació: ETRS89 31N 437088 4623713 482 m. Terme de Centelles. A l’esquerra del camí que va
dels Terrissos Vermells (de Sant Martí) a la pista de Sant Pau, un cop passat el torrent dels Avellaners
(que és la frontera amb el terme de Sant Martí). El nom li ve del fet que el terreny era propietat d’un
veí de Centelles anomenat el Duc (no, com s’ha dit, del duc de Centelles, que no ha existit mai). La
nomenclatura Duc 1 i Duc 2 la prenem de la Guía de monumentos megalíticos de España [21].
Cambra d’uns 2 × 2,2 m. En la primera excavació, de Tarradell i Panyella el 1944, no es va trobar
res a l’interior [30]. R. Batista, el 1961 [5] tampoc no hi va trobar res a dins, però sí fragments de
ceràmica i ossos als voltants del dolmen, que van ser dipositats al Museu Episcopal de Vic. Com es
veu en la fig. 32, el croquis de Tarradell i Panyella es correspon bastant bé amb l’estat actual, però no
tant el de Batista, que el dibuixa com un dolmen aixecat de terra, mentre que en realitat es tracta un
paradolmen (la part marcada amb una  en el dibuix de Tarradell i Panella és a nivell de terra), cosa
que fa sospitar que potser Batista no hi va anar personalment. Està força ben conservat.
.

Fig. 31. Dolmen del Duc 1 (foto: Pere Tuset, 2012).

Fig. 32. Plantes del dolmen del Duc.

16

1.10 Paradolmen del Duc 2
Situació: ETRS89 31N 437090 4623719 481 m. Tocant a la pista, just a uns 9 m cap al nord de
l’anterior. Terme de Centelles.
Aquest megàlit només l’he trobat documentat en la Guía de monumentos megalíticos de España
[21], que, en canvi, no esmenta cap dels dòlmens d’Aiguafreda i del Brull. (En tota la província de
Barcelona només hi surten tretze dòlmens i resulta sorprenent que esmentin aquest i no d’altres més
importants). La fig. 33 mostra unes pedres al davant que han desaparegut, es suposa que tretes per
“cercadors de tresors”, cap al 1984. Aquestes pedres sembla que es troben a l’altra banda del camí.
És curiós que els dos equips que van excavar el dolmen del Duc 1 no en parlin, ja que el tenien
ben a prop.

Fig. 33. Paradolmen del Duc 2 el 1981
(foto: Miquel Parella).

Fig. 34. Paradolmen del Duc 2 el 2012
(foto: Pere Tuset).

1.11 La tomba de l’Ollic
Situació: ETRS89 31N 436776 4625937 611 m. Terme de Centelles.
Arran dels cingles del Rosell, sobre les Canes, en un corriol que ve de dels camps que hi ha a l’est
de la masia de l’Ollic.
Va ser trobat per Sidro Garriga, de Centelles, i excavat pel Centre Excursionista de Vic el 4 de
setembre del 1927 sota la direcció de J.M. Gudiol. En el Butlletí del Centre Excursionista de Vich [1]
no hi ha detalls de l’excavació, però tan en l’article de Gudiol [17] com en la memòria en la Gazeta de
Vich [11] hi ha la llista del material trobat que va adquirir el Museu Episcopal. Gudiol diu que hi havia
poc material, ja que les aigües se’n havien emportat, les arrels d’una alzina ho havien malmès i hi
havia indicis d’excavacions dels “fanàtics buscadors de tresors”. Descripció en [11]:
“... un bon fragment d’un gros ganivet de
sílex blanch [7,2 cm], que a esser complet, tan
pel seu treball com per la dimensió, recordaria
el magnifich model que tenim al Museu
procedent del megalit de la Serra de l’Arca.
Ab el dit fragment n’hi foren recollits tres que
formarien part de tres diferents atuells de terra
cuyta grollera, procedintne també una rodella
toscament retocada, dos trossos de sílex, un
d’ells calificable de microlit y deu anelles
perforades fetes de petxina y a propósit per
constituir, junt ab altres semblants, un collaret
y ademés un diminut fragment de rodella d’os,
y finalment altra petita peça metálica en forma
de conca.”
És una típica cambra pirinenca, amb la
Fig. 35. Dolmen de l’Ollic (foto: Pere Tuset, 2013).
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llosa superior d’uns 1,5 × 1,25 m i una alçària d’1,1 m, orientada aproximadament cap a l’est. La
cambra fa 1 m × 0,8 m. El túmul feia uns 7 m de diàmetre. Quan hi va anar en Gudiol el 1927 només
quedaven dretes la llosa de capçalera i la del cantó dret.
L’agost del 2009 es van dipositar les cendres de la mare de l’actual propietari de l’Ollic, Jordi
Guasch, a la cinglera prop del dolmen, lloc que ella apreciava especialment, i es va aprofitar l’ocasió
per a reconstruir el dolmen.
1.12 La Caixa del Moro
Situació: ETRS89 31N 433101 4628225 973 m. Terme de Balenyà.
Tocant (SO) a la cruïlla de camins “la Creueta de Mirambell”, 670 m a l’est del turó de
Puigsagordi, tocant a un dipòsit i sota un grup d’alzines i roures. Està molt destruït.
Era una cambra pirinenca de planta rectangular d’uns 2 m de longitud, 1,4 m d’ample i 1 m de
fondària orientada de nord a sud. La va trobar Mn. Segimon Cunill, de Vic, el 1928 i el descobriment
va ser publicat a la Gazeta de Vich el setembre del mateix any [10]. Hi va trobar dues o tres peces
dentals, petits discos de pedra blavenca, i dos fragments de ceràmica. Va ser excavat de nou per Ricard
Batista el 1958 [5]. Llavors ja estava molt destruït. Indica el que va trobar Mn. Cunill afegint alguna
peça trobada per ell:
“Material. — Se encuentra depositado en el Museo Episcopal de Vich.
Cerámica. — 3 fragmentos sin forma ni decoración, de pasta negruzca con tosco desgrasante.
Objetos de adorno. — 24 cuentas de collar circulares de esteatita, de 3 mm. de diámetro (fig. 2); 4
cuentas de collar circulares de hueso y esteatita, de unos 5 mm. de diámetro (fig. 2); 1 cuenta de
collar triangular de pectén (fig. 2); 4 fragmentos de dentálium.”

Fig. 36. La Caixa del Moro, des del SE (foto: F.C., 2017).

Fig. 38. La Caixa del Moro segons R. Batista [5].

Fig. 37. La Caixa del Moro des del SO (foto: F.C.,
2017).
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1.13 Dolmen de Mirambell
Situació: ETRS89 31N 433096 4629199 990 m. Terme de Balenyà.
En una parcel·la de la urbanització de Puigsagordi, el serrat de la Bassa, anomenat així per la
bassa (ara seca) que hi ha al costat del dolmen.
Es un dolmen simple de planta lleugerament trapezoïdal orientat als quatre punts cardinals, format
per tres lloses. Fa 1,65 m × 1,10 m × 0,85 m i està orientat d’est a oest. El túmul es conserva
pràcticament en tota la seva alçària original i és fet de pedres i terra. La llosa superior està trencada i
els trossos estan repartits pel túmul.
Va ser trobat el 1957 i excavat per J. Surroca i Ricard Batista el 1958. Copio la seva descripció de
les troballes [4]:
“Restos antropológicos. — 162 piezas dentales de adulto; 10S incisivos y caninos de adulto; 21
piezas molares de adulto; 33 premolares de adulto; 32 incisivos de niño; 13 premolares de niño; 2
piezas molares de niño; 14 fragmentos óseos pertenecientes a costillas, húmeros, tibias y fémurs. Se
deduce la existencia de unos 5 inhumados adultos y 2 niños.
Cerámica. — 54 fragmentos pertenecientes a dos vasijas de cerámica a mano con tosco
desgrasante y de sección tipo «sanwich; 99 fragmentos pequeños sin decoración ni forma,
pertenecientes a vasijas de paredes finas y de sección de tipo «sanwich»; 1 fragmento de asa plana; 2
fragmentos con asa de pezón; 1 fragmento perteneciente al borde de un vaso, con decoración de
cordón e impresiones digitales.
Material de hueso. — 1 botón prismático de sección triangular con doble perforación en V.
Objetos de adorno. — 1 valva de pectén perforada para ser utilizada como colgante; 1 fragmento
de colgante de pectén”.

Fig. 39. El dolmen de Mirambell, des de l’E (foto: F.C., 2017).

Fig. 41. Dolmen de Mirambell segons
Batista [4].

Fig. 40. El dolmen de Mirambell, cantó N (foto: F.C., 2017).
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1.14 Dolmen de la Griotera3
Situació: ETRS89 31N 433400 4629377 1003 m. Terme de Balenyà.
Al costat del corriol que passa arran del cingles entre el Puigsagordi i les antenes, sobre la cova del
Falcó.
Es tracta d’un dolmen simple. La llosa més llarga (en el fons a les fotografies) està orientada
aproximadament de nord a sud. Fa 2,55 m de llarg × 1,60 m d’ample i 1,30 m d’alçària. El túmul,
encara que amb abres pel mig, és molt evident. El corriol es va fer passar pel túmul i possiblement
l’obra va ser la causant de la caiguda de la llosa del cantó est, la que es veu davant i a l’esquerra de les
fotografies, que estava parcialment tapada i que he deixat al descobert.
El va descobrir el grup liderat per Mn. Segimon Cunill de Vic, el 1928, i es va publicar el
descobriment a la Gazeta de Vich del setembre del mateix any [10]. Hi van trobar algunes dents, tres
peces de collaret d’òs i fragments de ceràmica negrosa. Va ser excavat per Ricard Batista el 1958 [5].
Com en el cas del Duc, el seu dibuix no sembla correspondre gaire a l’estructura actual ni a
l’orientació del dolmen. Copiant Mn. Cunill, diu que falta la llosa cantó est, que és la que he
desenterrat. No hi falta doncs cap llosa, al cantó nord hi ha l’entrada del dolmen.
Copio la seva descripció del material trobat, que precisament és el que havia trobat Mn. Cunill. Si
hi afegim els errors en el dibuix i la copia de l’error de la llosa, podem sospitar que en Batista mai no
va visitar el dolmen:
“Material. — Parte del material aparecido en la excavación se ha extraviado. Mencionamos aquí
el existente en la actualidad, pues desconocemos las características del restante. Se encuentra
depositado en el Museo Episcopal de Vich.
Restos antropológicos. — 1 pieza dental; 1 fragmento óseo perteneciente a un húmero.
Cerámica. — 7 fragmentos sin decoración ni
forma, pertenecientes a vasijas de paredes finas y
pasta rojiza con abundante y tosco desgrasante;
9 fragmentos, sin decoración ni forma, de pasta
negra y superficie lisa. Objetos de adorno. —3
cuentas de collar circulares de hueso.”

Fig. 42. Dolmen de la Griotera, vist des de l’est (corriol)
(foto: F.C., 2017).

Fig. 44. Dolmen de la Griotera
segons Batista [4].

Fig. 43. Dolmen de la Griotera, vist des del nord
(foto: F.C., 2017).
3

En alguns llocs està escrit incorrectament “Griutera”. Griotera ve de griot “bassal, clotet amb aigua”, especialment
quan hi neix, cosa que en altres lloc anomenen biot. Al Montseny en deien griot. En altres llocs griot significa “greda”.
Hi altres llocs de Catalunya amb aquest nom amb o, com la cova de les Grioteres (Vilanova de Sau).
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1.15. Falsos dòlmens
Hi ha moltes restes de barraques o abrics que poden semblar restes de dòlmens o paradòlmens.
Indico a continuació els que poden ser més fàcil de confondre.
1.15.1 Fals dolmen de la creu del Sastre
Situació: ETRS89 31N 439328 4625662 825 m. A 90 m, 53º de Casanova de Can Serra i a similar
distància de la creu del Sastre. Terme d’Aiguafreda.
El vaig trobar el juny del 2013 i llavors es veia vagament un túmul i algunes lloses. Un cop netejat
l’entorn el 2018, es veu bé el gran túmul de 9,9 m E-O i 7,5 m N-S i una alineació de lloses d’est a
oest d’uns 5,8 m de llargada.
Com es veu en la fotografia, pot tenir una certa semblança amb un dolmen de corredor.
Va ser visitat el 30 de maig del 2018 pels arqueòlegs Josep Tarrús i Enric Carreras. Falten les
pedres d’un cantó, el túmul no es circular sinó molt asimètric i el lloc on hi hauria d’haver la fossa està
ple de pedres. Van veure molt probable que fos un amuntegament de pedres feta per picapedrers.

Fig. 45. Fals dolmen de la creu del Sastre. Vista des de l’oest. (Foto: F.C., 2018).

1.15.2. Dolmen de Can Brull
Hi ha hagut una confusió, a causa del doble nom del dolmen de la creu de Parròquia, que va fer
suposar que l’equip de Josep Tarrús havia trobat un altre dolmen entre el de la creu de Parròquia i el
de la Costa de Can Brull, com consta en l’article de Lluís Vila [32]. Tant ell com Josep Tarrús han
tingut l’amabilitat d’aclarir-me la confusió i de concretar-me que el suposat dolmen de Can Brull no
ha existit mai, és a dir, que és el mateix que el de creu de Parròquia.

1.15.3 Abric de Sant Miquel de Canyelles
Situació: ETRS89 31N 440378 4626436 670 m. Just per sobre de la pista que va de Can Serra de
l’Arca a Casanova de Sant Miquel, al nord de l’ermita. Un gran pi solitari al sud del camí n’indica la
situació.
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Va ser trobat per Joan López el 15 de febrer del
1981 [18] i el 1992 Lluís Vila el va documentar i
incorporar a la “Carta Arqueològica del Vallès
Oriental” [32]. Figura en l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic de Catalunya de la Generalitat. La
posterior obertura d’un camí que passa entre el
dolmen i l’ermita de Sant Miquel va desorientar el
descobridor i molts altres que no el vam poder
retrobar, fins que, tornant d’una excursió el gener
del 2012, els nens Tristan i Bruno Emde, de
Casanova de Sant Miquel, el van trobar.
Fig. 46. Abric de Sant Miquel de Canyelles
Lluís Vila el va poder visitar l’octubre del
(foto: Pere Tuset, 2012).
2012, i Josep Tarrús, Enric Carreras i altres de
l’equip GESEART, l’abril del 2013, i tots van
dictaminar que és una cavitat natural amb un afegit de pedra seca a una banda i unes lloses a l’altra per
a habilitar-ho com a refugi, però que no hi ha cap evidència que fos utilitzat com a lloc d’enterrament.
Té poca fondària i poca espessor de terra. No s’hi ha trobat res.
Malauradament l’única fotografia que hi havia disponible el 1992 no en permetia veure’n ni els
detalls ni la fondària.
1.15.4 Habitacle de Can Figuera
Situació: ETRS89 31N 443775 4624609 1154 m.
En l’Inventari del Patrimoni Arqueòlogic de Catalunya de la Generalitat figura com a “lloc
d’habitació amb estructures conservades” i datat del calcolític i edat del bronze. El van tobar uns
aficionats i es va incloure en l’inventari sense cap verificació. L’únic que sí que es va verificar va ser
una pretesa estela antropomorfa que va resultar ser una vulgar roca natural.
Vaig visitar aquest lloc el 2011 i em va semblar que eren les restes d’una masia. El vaig tornar a
visitar el 2013 amb l’arqueòleg Arnau Garcia, que va confirmar que són restes d’una antiga masia.
1.15.5. Dolmen/Menhir del pla de l’Ase Mort
Situació: 31N 445408 4627120 1233 m. A uns 115 m al nord del pla de l’Ase Mort, al pla de la
Calma, a la vora del corriol que puja cap al turó de coll Formic. Només en queda una llosa lateral
d’uns 1,3 × 0,45 m i una altra pedra i, per tant, hi ha
qui el considerava com un possible menhir. Hi ha
una depressió que els arqueòlegs que hi van
intervenir atribueixen a una excavació furtiva. S’hi
va fer una intervenció arqueològica el gener del
2014 [20].
En aquesta prospecció no es va trobar cap
material antròpic ni cap prova que es tracti de restes
d’un dolmen o menhir autèntic.
1.15.6. Túmul de les Pelunques
Situació: ETRS89 31N 444564 4623041 1258
Fig. 47. Dolmen/menhir del pla de l’Ase Mort (foto:
m. En el pla de la Calma, al SSO i a prop del turó
F.C., 2013).
del Poliol, en la carena coneguda com les
Pelunques.
La presència d’un túmul artificial i un parell de lloses verticals clavades molt profundament
podrien fer pensar en les restes d’un dolmen. La situació és també la idònia per a un megàlit.
Però va ser excavat per Arnau Garcia el 2011. Hi va trobar les restes d’una paret circular, de 9 m
de diàmetre exterior. Al centre del túmul, sota les pedres, hi va trobar restes de ceràmica del segle
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Sembla que són les restes d’una torre rodona. En molts llocs es parla del “túmul del pla dels
Trèmols”. Això és un error, el pla dels Trèmols, es troba molt més a l’est4.
Una data curiosa és que el nom de pelunques ve d’espelunques, i en català antic espelunca vol dir
“gruta o cova” (del llatí spelunca). Un document del 1654 citat en un altre del 1730 l’esmenta en
singular (“espelunca” i “spelunca” en el mateix paràgraf) [3]. Però no hi ha cap gruta per la zona. Pot
ser que el nom tingués a veure amb la construcció.
La meva impressió és que es pot tractar de les restes de la torre de guàrdia que estava al límit del
terme de Vallfornés, documentada el 909. La hipòtesi d’alguns autors que aquesta torre de defensa
estava en el turó de la Torre no s’aguanta: en el cim d’aquest turó només hi ha les restes d’un dolmen.

Fig. 48. Túmul de les Pelunques (foto: F.C., 2013).
Fig. 49. Detall del mur del túmul de les Pelunques
(foto: Arnau Garcia, 2011).

1.15.7. Refugi de Puig-agut
Situació: ETRS89 31N 31T 439779 4623253 671m. A 170 m, 151º de la masia en runes de Puigagut4.
És una cavitat sota una gran
llosa de 3,8 m de llargada i 1,5 m
d’ample en un extrem i 2,20 m en
l’altre. La cavitat fa 3,4 m de
llargada i 1,7 m de fons. La llosa
està suportada per parets laterals de
pedra; el fons és natural però amb
pedres que falquen la llosa
La gran llosa de coberta podria
fer sospitar que es tractés d’un
megàlit prehistòric, però
l’arqueòleg Josep Tarrús ha fet
notar que és un tipus de refugi
Fig. 50. Refugi de Puig-agut (foto: F.C., 2013).
relativament modern de què hi ha
exemplars similars al Baix Empordà. De la mateixa opinió és l’especialista Josep Agustí.

1.15.8. Barraca de Puigponents
Situació: ETRS89 31N 440691 4622499 833 m. Terme de Tagamanent. A la falda occidental de
Puigponents, prop de la pista que va del collet de Vilardebò al Soler5.
Està orientat en direcció al pendent, O-E. L’estructura té uns 3,5 m de llargada i 2,5 m d’amplada i
les grans lloses fan sospitar que sigui un megàlit prehistòric i axí ho va pensar algun arqueòleg. Va ser
visitat per Lluís Vila el novembre del 2012. L’estructura, bastant circular, i les grans lloses el van fer
4
5

El van trobar Rosa Munera i Xavier Serrat l’octubre del 2013.
Va ser trobat per Jordi Morera (exalcalde de Tagamanent) cap al 1985, buscant bolets.
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dubtar que es tractés de restes d’un dolmen. L’equip GESEART, amb Josep Tarrús i Enric Carreras, el
va visitar el 22 d’abril del 2013 i, desprès d’analitzar la construcció, van dictaminar que es tracta de les
restes d’una gran barraca de vinya.

Fig. 51. Barraca de Puigponents (foto: F.C., 2012).

1.15.9. Fals dolmen al turó de la Taquilla
Hi ha unes pedres a l’oest del cim del turó de la Taquilla (ETRS89 31N 440593 4625115 754 m)
que tenen l’aparença d’un dolmen6. La presència de cassoletes al voltant el fan més versemblant.
Però la falta de túmul i lloses de coberta i el fet que una llosa a la capcelera sigui una eflorescència
natural han fet desestimar a en Josep Tarrús i altres arqueòlegs que sigui un veritable dolmen.

Fig. 52. Roques al turó de la Taquilla (foto: F.C., 2014).

6

Me’n va informar en Miquel Romero el juliol del 2014.
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2. NECRÒPOLIS, TOMBES
Les tombes de fossa, d’una fossa entre lloses, es van seguir fent igual durant segles i a vegades és
difícil saber si són prehistòriques o medievals. La prova de C14 és cara i necessita que els ossos tinguin
restes orgàniques (col·lagen). Eines, ceràmica o altres objectes poden facilitar la datació, i encara hi ha
el problema que la ceràmica feta a mà o a torn lent es va continuar fent fins a l’edat mitjana. La total
absència d’objectes és un indicatiu de tombes cristianes. La posició arrupida del cos, de tomba
prehistòrica. Les necròpolis o tombes en la zona objecte d’aquest estudi són:
- Aiguafreda de Dalt: Clarament medieval en trobar-se a la sagrera, i s’hi ha fet la prova de C14.
- Turó del Prat d’Ori: Excavades l’any 2013 sota la direcció de Jordina Sales, han resultat ser
medievals [40].
- Les Planes (o Vilageltrú): No he aconseguit documentació sobre una possible excavació, però la
seva tipologia les ha fet catalogar com a medievals.
- El Fossar dels Moros. Tampoc n’he trobat documentació, però la seva tipologia és medieval. A
més són prop del poblat medieval enderrocat anomenat Les Cases Velles, tocant al Bellit, i sembla
lògic que fos la necròpolis d’aquest petit poblat. Per cert, la recent neteja del terreny ha fet veure que
l’extensió del poble era més gran del que semblava. Una hipòtesi és que el poblat quedés abandonat
arran de la pesta negra del segle XIV.
- El Brullet: Es va considerar que era una necròpolis prehistòrica per la ceràmica trobada, feta a
mà, i així figura en l’inventari del patrimoni del Brull; però la seva tipologia me’n va fer dubtar i els
arqueòlegs Jordina Sales i Josep Tarrús han confirmat que són medievals. La informació completa l’he
posada en l’apartat de restes mal catalogades.
- Tomba del turó dels Moros: No l’he trobat catalogada enlloc, però sembla medieval i l’he posat
en l’apartat de restes dubtoses.

2.1 Tomba del Bruguer
Situació: ETRS89 31N 439792 4627472 798 m. Terme del Brull, tocant al camí al Bruguer i prop
d’aquesta masia.
El lloc me’l va mostrar en Josep Casasas, que hi havia vist alguna tomba quan era jove. També el
va mostrar a Joan López, que el va marcar en el mapa de l’editorial Alpina.
La tomba sembla que va ser destruïda junt amb les del Brullet i actualment costa de veure’n cap
indici excepte, potser, la llosa vertical que es veu a la fotografia.
No es pot saber amb seguretat si era prehistòrica o medieval, ja que no n’hi ha cap documentació.

Fig. 53. Posibles restes d’una tomba al Bruguer (foto: F.C., 2017).
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2.2 Tombes de Collderramona
Són just a tocar el corriol que recorre el cingle del Roc Gros al serrat de Puigventós. Terme
d’Aiguafreda.
La tomba que designo com a núm. 1 la va mostrar en Josep Casasas a en Joan López (i
posteriorment a mi), que la va marcar en el mapa de l’Editorial Alpina. En el patrimoni arqueològic de
la Generalitat no hi ha res que quadri: figura amb el nom de Collderomanes, s’indica que hi ha 6
tombes i són datades com a medievals, sense que se n’hagi fet cap prospecció.
2.2.1 Tomba de Collderramona 1
Situació: ETRS89 31N 439833 4626332 841 m.
Ha estat espoliada, ja que en Josep Casasas em va explicar que en aquesta tomba s’hi va trobar el
crani d’un nen. Es nota una petita depressió en el terreny, sense lloses laterals, d’uns 70 cm d’amplada
i llargada indefinida. Just al costat hi ha un amuntegament de lloses.

Fig. 54. Tomba de Collderramona 1 (foto: F.C., 2018).

Fig. 55. Vista de conjunt: tomba 1 a la dreta i l’amuntegament de pedres a l’esquerra (foto: F.C.:
2018).
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Fig. 56. Amuntegament de lloses a Collderramona (foto: F.C., 2018).

2.2.2 Tomba de Collderramona 2
Situació: ETRS89 31N 439851 4626344 840 m.
Trobada per Francesc Baldrís el maig del 2018 en una prospecció que vam fer amb Pere Tuset. Es
veia una mica de depressió en el terreny. Un cop buidada de la fullaraca que la cobria va aparèixer el
que sembla una tomba, orientada d’est a oest. Fa uns 140 × 70 cm. En queden algunes lloses laterals.
Sembla que també ha estat excavada. Examinada per l’arqueòleg Josep Tarrús, pensa que podria ser
neolítica.

Fig. 57. Tomba de Collderramona 2 (foto: F.C., 2018).
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2.3 Necròpolis de Can Baucells
En fer extraccions d’argila a la bòbila de Can Baucells van aparèixer diversos enterraments i ossos
que podrien datar del neolític mitja ple dels Sepulcres de Fossa (4000-3400 aC). L’extracció d’argila
per a les bòbiles ha propocionat moltes troballes de tombes neolítiques i camps d’urnes de l’edat del
bronze7. Les tombes de Can Baucells es van destruir, però en van quedar dues de documentades. La
situació l’he tret del mapa del patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona. En el lloc de les tombes
hi ha un magatzem.
2.3.1 Sepulcre de Balenyà
Situació: ETRS89 31N 436485 4632032 570 m (?) (situació exacta desconeguda). Terme de
Balenyà. Tocant a la bòbila de Can Baucells.
Es va trobar en fer obres a la bòbila. Estava a una profunditat d’uns 6 m. Era una fossa oval amb
un sol individu en posició arronsada i orientació est-oest. S’hi va trobar una fulla sencera de sílex i un
fragment, una ascla de sílex, 12 fragments de punxó d’os i dos grans de collaret de pedra verda.
El material localitzat es va dipositar al Museu Episcopal de Vic i s’acompanyava d’una nota
manuscrita per P. Valls i Blas, que constitueix l’única notícia de la troballa. L’any 1991 s’hi va fer una
prospecció amb motiu de les obres a l’autovia C-17, i l’any 1996, una intervenció arqueològica amb
motiu de la conducció i subministrament de gas natural, sense que se’n coneguin els resultats.
2.3.2 Tomba de Mas Tarabau
Situació: ETRS89 31N 436448 4632113 570 m. Terme de Balenyà. Dins de la bòbila de Can
Baucells.
La informació que se’n conservava va ser la recopilada per Felip Vall Verdaguer8 el 1958 en un
article a la revista Ausa [31]:
En rebaixar-se les terres en la bòbila, va quedar un tall de 10 × 60 m. Durant uns 4 anys hi van
anar apareixent restes prehistòriques que es van perdre. Segons els operaris, hi havia ossos en una
extensió d’uns 4 m, que podien ser d’un gran mamífer. Només es va poder salvar alguna cosa d’un
enterrament on hi havia un esquelet humà, amb una “forta mandíbula inferior”. La ceràmica va ser
destruïda. El material trobat es mostra en la següent figura de l’article de Vall i es troba en el museu
del Camp de les Lloses, de Tona.
Les peces en el dibuix són la la gran eina A (vista lateral i superior), de 29 × 3,5 cm, de serpentina
polida; la B, d’ofita polida; les C i D, de sílex, de només uns 3 mm de gruix; la lasca de sílex S, i les
closques marines amb perforació per desgast E i F. Prop de l’enterrament hi havia dues lloses de 40 a
50 cm de diàmetre.

Fig. 58. Situació de la tomba de Tarabau, marcada amb una creu [31].

7

Com demostren les bòbiles de Madurell (Sant Quirze del Vallès), Padró (Ripollet), Bellsolà (Sta. Perpètua de
Mogoda), Can Jordana (Tiana), Joca (Montornés), Roca (Pallejà), Ravatella o Boalet (Vilassar de Dalt), Sugranyes (Reus),
Bonastre (Martorell), Can Vidal (Sant Vicenç de Castellet), Ca l’Amell Xic (Canovelles), Roca (Pallejà) i Jordana
(Montgat).
8
Artista pintor de Tona, mort el 2012 als 96 anys.
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Fig. 59. Restes de Mas Tarabau [31].

Fig. 61. El sepulcre era davant de la nau que es veu al
fons (foto: F.C., 2018).

Fig. 60. Situació de les tombes de Balenyà.

2.4. Tombes falses o no prehistòriques
A la serra de l’Arca hi va haver una gran activitat de picapedrers, i els llocs d’on van extreure
lloses poden semblar enterraments. Un exemple seria un fossa en ETRS89 31N 439705 4626266 a
Collderamona, que em va confirmar un antic picapedrer que era el resultat d’extracció d’una llosa.
2.4.1 Tomba a Casanova de Can Serra
Situació: ETRS89 31N 439098 4625368 783 m. A 285 m, 212º de Casanova de Can Serra, molt a
prop de la pista que va al Brull. Terme d’Aiguafreda.
És un amuntegament de pedres que figurava en el mapa de l’editorial Alpina com a restes i del
qual es deia si era una tomba. Va ser visitat el 30 de maig del 2018 pels arqueòlegs Josep Tarrús i
Enric Carreras, que no hi van veure cap motiu per considerar-ho una resta prehistòrica.
La suposada tomba ha estat excavada, i totes les pedres del mig extretes. No em consta cap
excavació oficial i, per tant, suposo que s’ha tractat d’una excavació furtiva que no es gens probable
que aportés res.
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Fig. 62. Pedres a Casanova de Can Serra, juny 2013 i maig 2018 (fotos: F.C.).

2.4.2 Tomba del turó dels Moros
Situació: ETRS89 440535 4621299 751 m. Terme de Tagamanent.
Prop del cim del turó dels Moros (o turó del Castell dels Moros), a uns 1,5 km a l’est del centre del
poble de Tagamanent. Està al costat d’unes runes, al cim, que hi ha qui considera que són restes d’un
castell. La tenia inventariada fa temps en Francesc Roma [25] que me la va mostrar la tardor del 2017.
Orientació 60º cap a l’oest. És una cista formada per dues lloses laterals i una de capçalera. Té una
llargada de 1,8 m. Està buida. Les lloses laterals estan caigudes cap a dins a causa de la pressió de les
arrels. La de la capçalera està girada.
No consta que hagi estat estudiada per arqueòlegs. No figura en el mapa del patrimoni cultural de
la Diputació ni en el patrimoni arqueològic de la Generalitat. En l’inventari del patrimoni de
Tagamanent es parla de possibles diverses tombes a la zona, però en una exploració al voltant del turó
només ha aparegut aquesta.
La tipologia de la tomba, la llargada i el fet que estigui a prop de les runes d’un possible castell (al
cim del turó), fan pensar que sigui medieval i no pas prehistòrica.

Fig. 63. Tomba al turó dels Moros (foto: F.C., 2017).

2.4.3 Necròpolis del Brullet
Es tracta d’una necròpolis medieval, catalogada erròniament com a neolítica.
Però s’hi va trobar ceràmica neolítica i per tant figura en aquest treball com a “3.1 Jaciment del
Brullet”.
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3. JACIMENTS
3.1 Jaciment del Brullet
Situació: ETRS89 31N 439623 4627328 778 m. Terme del Brull, tocant al d’Aiguafreda.
Prop de les restes de la masia derruïda del Brullet, cap al NO, en direcció al Bruguer. Segons tots
els indicis, es tracta d’un antic assentament neolític on es va excavar una necròpolis medieval. Hi
havia 7 sepulcres de fossa d’uns 2 m de llargada, excepte un d’un metre. No hi havia lloses superiors
però si en el fons.
S’hi va trobar ceràmica feta a mà. Examinada el 6 de juny del 2018 per l’arqueòleg Josep Tarrús,
l’ha considerat clarament prehistòrica (−3000 al −2700, cultura de Véraza) i aquest és el motiu que
aquest lloc figuri en aquest treball.
El tipus de ceràmica va fer pensar que també les tombes eren prehistòriques i així està indicat en
l’inventari del patrimoni del Brull. No veient clar que fossin prehistòriques, ja que les veia idèntiques a
les del turó del Prat d’Ori al Brull i d’altres medievals, vaig consultar l’arqueòloga Jordina Sales, que
va dirigir l’excavació de les tombes del Brull el 2003 [40], i em va confirmar la cronologia altmedieval
de les tombes. Altres arqueòlegs, com en Josep Tarrús, han estat de la mateixa opinió. No es sap on era
exactament la ceràmica, si tocant a les tombes o si havia anat a parar dins d’una d’elles.
Història
El juliol del 1956 les va mostrar, crec que en Josep Casasas9, a Albert Cruells10, que l’octubre en
va fer una excavació amb Joan M. Viader11. Es van excavar les tombes mostrades en els plànols amb
els números 1, 2 i 3. En van treure bastants fragments d’ossos i de ceràmica, fins que la secció de
conservació de monuments històrics de la Diputació de Barcelona va ordenar parar l’excavació no
autoritzada. S’hauria d’haver confiscat el material i fet una excavació oficial per professionals, però
mai no es va fer res.
Uns pagesos van sospitar que s’hi estava buscant algun tresor amagat i van destruir completament
les tombes a la recerca de l’or enterrat.
El lloc sembla bastant ben identificat ja que coincideixen la situació del plànol de Miquel Parella,
seguint les indicacions d’Albert Cruells, i la situació del mapa de l’Editorial Alpina, mostrada a Joan
López per en Josep Casasas (masover del Brull, que havia vist les tombes de jove). Actualment en el
lloc on hi havia les tombes i les ceràmiques prehistòriques no s’hi veu res, excepte algun munt de
pedres que potser són les restes de les lloses.
La troballa va ser publicada en el programa de la Festa Major d’estiu d’Aiguafreda de l’any 1956 i
l’any següent s’hi va publicar un petit resum del resultat de les excavacions. Part de la informació va
ser recopilada per Miquel Parella en una publicació acadèmica [23].
Gràcies a Albert Cruells fill s’han conservat fotos i les restes trobades: fèmurs, húmers, tíbies,
fragments de costelles i de cranis, peces dentals (tot d’adults), i abundant ceràmica, molt trencada. En
la tomba petita no s’hi va trobar res.

9

En el programa de la Festa Major, Albert Cruells no diu qui va ser. Crec que el més probable és que fos en Josep Casasas.
Va ser secretari de l’Ajuntament d’Aiguafreda. Aficionat a l’arqueologia.
11
Aficionat a la paleontologia, va reunir una col·lecció de més de 5000 fòssils, actualment al Museu de Ciències Naturals
de Granollers.
10
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Fig. 64. Ceràmica del Brullet (foto: F.C., 2017).

Fig. 66. Una tomba del Brullet (núm. 2) a mig excavar.

Fig. 65. Detall d’una tomba del Brullet (núm. 1).
Fig. 67. La tomba del Brullet més petita (núm. 3).

Fig. 69. Peces dentals de les tombes del Brullet
(foto: F.C., 2017).

Fig. 68. Ossos de les tombes del Brullet (foto: F.C.,
2017).
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Fig. 70. Les tres tombes excavades al Brullet.
(Miquel Parella [23])

Fig. 71. Tombes al Brullet. (Miquel Parella [23]])

Fig. 72. A. Cruells i J. M. Viader davant d’una tomba
del Brullet.

Fig. 73. J. M. Viader excavant una tomba del Brullet.

Fig. 74. Programa de la Festa Major d’Estiu del 1956.
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3.2 El turó del Montgròs
Situació (centre): ETRS89 31N 439637 4628211 764 m. Terme del Brull.
Encara que el turó del Montgròs és conegut per la fortificació ibèrica i estaria fora de l’àmbit
d’aquest article, es va construir sobre un assentament més antic, ja que s’hi ha trobat ceràmica de
l’edat del bronze final entre el −1000 i el −750 aproximadament, o sigui d’època prehistòrica.
El propietari del Boix (el terreny l’hi van vendre els de la Sala el 1505) n’havia donat la concessió
per a treure’n pedres a Josep Crivillé,
constructor de Seva (i pare del corredor de
motos). Un cop agafades les pedres de
superfície van començar les excavacions a
màquina. Un enginyer estiuejant, Lluís
Cascante, a qui Crivillé estava reformant la
casa, anant de cacera va adonar-se que en
aquell lloc apareixia una muralla, va
demanar al constructor que parés l’extracció
i ho va comunicar a la Diputació el 197412.
Els treballs de restauració i excavació ja es
Fig. 75. El turó del Montgròs.
van començar l’any següent.
L’assentament del bronze final estava probablement situat al centre de la plataforma. S’hi han
trobat prop d’un miler de fragments de ceràmica feta a mà de l’edat del bronze final, corresponents a
plats, urnes i vasos, molts d’ells amb decoració acanalada interna. També s’hi han trobat ossos de bou
d’aquella època.

Fig. 76. Perfils estratigràfics del turó del Montgròs. L’estrat 6 correspon a l’edat del bronze.

Fig. 77. Fragments de ceràmica de l’edat del bronze trobats al turó de Montgròs.

12

Informació de Josep Casasas, que llavors traballava per a Josep Crivillé.
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4. COVES I BALMES
Als voltants d’Aiguafreda hi ha una dotzena de coves (encara que algunes de molt petites) i una
desena de balmes. En algunes balmes i coves hi ha restes d’ocupació del segle XVII i posteriors i les
possibles restes anteriors haurien desaparegut. En serien exemples les coves de l’Afrau I i II, Can Pere
Coix i la balma de la Perera. Unes quantes cavitats no estan explorades. Les úniques en què em consta
que s’hi han trobat restes o inscripcions que poden ser prehistòriques figuren a continuació.
4.1 Abric de Casanoves
Situació: ETRS89 31N 438397 4625188 612 m. Al sudoest de la font de Casanoves (prop de la masia en runes de
Casanoves) i prop del torrent de la Corredora. Terme
d’Aiguafreda. No documentat fins ara. El va trobar Joan de
Arriba el 2012.
Té una profunditat d’uns 2,9 m i l’amplada de la llosa
superior és d’uns 2,05 m.
Sembla que hi ha lloses de la paret esquerra caigudes
cap a l’interior i posteriorment es devia apuntalar la llosa
superior amb les pedres que es veuen a l’esquerra de la
fotografia. La troballa d’uns trossos de ceràmica del neolític
tardà indicaria que va ser utilitzada en temps prehistòrics.
Els arqueòlegs Margarida Genera, Josep Tarrús i Lluís Vila
van visitar l’abric i van confirmar la datació de la ceràmica.
Del 23 al 25 d’agost del 2016 es va fer una excavació a
càrrec d’Esther Medina (Àtics, S. L.) i amb la col·laboració
d’Anna M. Rauret. Només s’hi van trobar un parell més de
trossos petits de ceràmica i un fragment de sílex sense
treballar.
Al costat de l’abric hi ha antigues feixes de vinyes i és
molt possible que els pagesos el fessin servir i en
desapareguessin més restes.
Fig. 78. Abric de Casanoves (foto: F.C.,
2016).

Fig. 79. Interior de l’abric de Casanoves, amb les
arqueòlogues treballant-hi (foto: F.C., 2016).

Fig. 80. Ceràmica de l’abric de Casanoves (foto: F.C.,
2012).
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4.2 Balma de les Creus
Vegeu l’apartat 5.6 “Roca de l’Amorriador”.
4.3 Cova de Roquerols
Situació: ETRS89 31N 439073 4628640
655 m. Terme de Seva. En el cingle al costat d’un
corriol que ressegueix la carena de les Petges,
sobre el gorg de Roquerols.
És una cova petita amb una entrada molt
estreta. Fa uns 4 m de profunditat (més 1 m d’un
tub estret al fons), 1 m d’amplada màxima i
1,20 m d’alçària. A dins, la cavitat principal es
comunica per dalt amb una altra de més petita a
l’esquerra.
La van trobar el febrer de 1990 David Vilasís
i Marc Lassalle, de Seva, fent un cens de ducs. En Fig. 81. La cova de Roquerols (foto: F.C., 2013).
la posterior visita d’un arqueòleg s’hi van trobar
una mandíbula humana i fragments de ceràmica. La mandíbula va aparèixer en el racó marcat 1 en la
fig. 85, en superfície. En aquest lloc hi ha copròlits de toixó, que en remoure la terra per dipositar-hi
els excrements devia fer aflorar els ossos.
En una prospecció superficial el 2013 s’hi van trobar més ossos, entre ells ossos cranials (en 2), i
més fragments de ceràmica. La ceràmica trobada és moderna. De moment no s’han pogut datar els
ossos, que són a l’Ajuntament d’Aiguafreda, excepte la mandíbula.
També s’hi han trobat fragments d’ossos de petits animals.
El terra de la cova té un espessor molt gran de sediments, probablement de més de 40 cm, de
manera que seria molt interessant fer-ne una excavació completa.

Fig. 82. Plànol aproximat (planta) de la cova de Roquerols.

Fig. 83. Interior de la cova de
Roquerols (foto: F.C., 2013).
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Fig. 84. Mandíbula de la cova de Roquerols. Llargada: 9,5 cm (fotos de David Vilasís, 1990).

Fig. 85. Ossos de la cova de Roquerols (foto: F.C., 2013).

4.4 Abric del torrent d’en Vila
Situació: ETRS89 31N 437037 4623828 490 m. A
uns 126 m al nord (25º cap a l’oest) del dolmen del
Duc.
Va ser trobat per Miquel Parella el 1981 i descrit en
el treball acadèmic “Prehistòria a l’alta vall del
Congost” [23], que va quedar inèdit. Amb el seu
descobridor el vam poder retrobar el març del 2013.
Ja el 1981 hi havia signes d’excavació furtiva, cosa
que fa pensar que alguna cosa hi havia, i ara
aparentment no hi queda res. Va ser visitat per Josep
Tarrús i l’equip de GESEART l’abril del 2013. La seva
opinió és que, a falta de troballes, no es pot considerar
amb seguretat que fos un lloc d’enterrament del
neolític.
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Fig. 86. Abric del torrent d’en Vila (foto: F.C.,
2013).

4.5 Cova de l’Ocell
Situació: ETRS89 31N 432650 4621844 805 m. Terme de Sant Martí de Centelles. Prop del
corriol que va de la casa de la Collada al collet del Marsó, al nord de Ca n’Aliguer.
Boca de 7 × 3 m a uns 5 m del cingle. Recorregut total: 25 m. Els 7 m finals són molt més estrets.
S’hi va fer una prospecció arqueològica el 1967 a càrrec del C. E. de Gràcia i s’hi van trobar
ceràmica neolítica i sílex tallat.

Fig. 87. Cova de l’Ocell. Interior. (Foto: www.espeleoindex.com)

Fig. 88. Cova de l’Ocell. Exterior.
(Foto: www.espeleoindex.com)

Fig.89. Cova de l’Ocell.
(Topografia segons www.espeleoindex.com)
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5. MENHIRS
Els menhirs són probablement els megàlits més dificils de datar. Si hi hagués una alineació com a
Carnac o altres llocs, no hi hauria dubtes sobre el seu origen prehistòric, però un menhir aïllat pot ser
d’època molt recent. Ajuda a considerar que té un orígen antic:
- Un nom popular com Pedrafita, Perafita, Pedradreta, etc. Però ser antic no vol dir prehistòric,
pot ser medieval.
- La presència de creus gravades sobre el menhir, per cristianitzar-lo. Si el volien cristianitzar és
que ja els constava que era d’època pagana.
- Històries antigues sobre el menhir.
Hi ha molta especulació sobre el seu significat: marcar enterraments (ja que se’n han trobat a peu
de menhirs), símbol fàl·lic (un costum molt estés era que les dones els toquessin o s’hi freguessin per
assegurar-se la fertilitat), marca territorial. Que un menhir (o estela) marqui una divisió de termes no
vol dir que no sigui prehistòric, pot ser una utilització posterior, com en el cas de l’Estela de la Calma.
5.1 Menhir de Can Garriga, de Perafita o de Santa Madrona
Situació: ETRS89 31N 437866 4627405 655 m. Terme de Seva. Al costat de l’ermita de Santa
Madrona.
Encara que pertany al terme de Seva, és molt més a la vora del nucli d’Aiguafreda que del de
Seva.
El document més antic que en parla l’he pogut trobar gràcies a Francesc Roma, i és del 1882 [2].
El Centre Excursionista de Vic el va visitar el 1912 i en va fer una bona descripció, amb fotografies
[26].
Té uns 2,8 m d’alçària i la part més ampla del mig fa 77 cm. Hi ha una cavitat a la part superior,
on s’hi havia fixat una creu amb plom fos [26], creu i plom que a finals del segle XIX ja havien
desaparegut. Està molt inclinat.
A la cara oest hi ha una creu gravada de 5 × 10 cm. És interessant notar el sistema de gravar la
creu: un incisió estreta en forma de “V”, segurament feta amb escarpra, molt diferent de les creus que
semblen prehistòriques, cosa que voldria dir que és una creu per “cristianitzar” el menhir i fer-ne fora
els dimonis. En les fotos de l’inici del segle XX i en el dibuix del 1882 [2] el menhir ja té una
inclinació notable, però no tanta com ara. És possible que la progressiva inclinació fos provocada per
l’excavació que cap al 1870 va fer-hi el propietari del terreny, que volia estimar la fondària de la part
enterrada: després de tres o quatre dies de feina, la pedra va començar a moure’s. La tradició diu que
santa Madrona portava la pedra per ajudar a construir el campanar de Seva. Va trobar unes dones que

Fig. 91. El menhir de Perafita. (Dibuix del
1882 de R. Arabia [2])
Fig. 90. L’ermita de Santa Madrona i el menhir de Perafita el 1912
[26].
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li van dir que el campanar ja estava acabat i va deixar anar la pedra, que va quedar clavada en aquell
lloc. Més tard es va commemorar l’esdeveniment construint l’ermita en honor de la santa.
Com diu R. Arabia [2], aquesta tradició és una excepció, ja que la més corrent és que els menhirs
“son pedras deixadas anar pe'l diable al sentir tocar las 12 de la nit, mentres feya viatges pera
construir un pont”. Sembla que aquest mite ja ve dels antics grecs [35].

Fig. 92. Creu en el menhir de Perafita (foto: F.C.,
2013).
Fig. 93. El menhir de Perafita en el manuscrit
de J. Gudiol [16].

Fig. 94. El menhir de Perafita amb l’ermita al fons, el 2013 (foto: F.C.).
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5.2 Menhir de Pedra Dreta de Valldeneu
Situació: ETRS89 31N 437277 4620212 662 m. En el coll de Pedradreta, sota la Trona, entre els
termes de Tagamanent i Figaró-Montmany.
La primera descripció coneguda és d’Artur Osona, que el 1888 en [22] descriu una excursió del
maig del 1885:
“Pujárem [de la masia del Castellar] per un gran bosch d’alzinas y pins, ab 20 minuts, al Coll de
Pedradreta, nom degut a una pedra pissarrenca sentada o dreta al bell mitj del camí y a uns dos pams
escassos de la que hi ha una fita o pedra termenal. La Pedra Dreta té uns 6 ½ pams d’alt, per 4
d’ample, en sa part inferior, y 2 en la superior; té la forma d’un Menhir y no seria gens estrany ho
fos, mes jo no tinch suficient saber per assegurarho.”
Ja es veu en les fotos adjuntes que la pedra no és pissarrenca sinó calcària.
Membres del GESEART i del Centre Excursionista d’Olot van visitar el megàlit l’11 de desembre
del 1999. Van aconseguir informació històrica a la propera masia del Castellar: la pedra va caure cap
al 1988 a causa d’una prospecció anònima a la seva base. El 1994, en repassar el tallafocs que segueix
la carena, fou arrossegada daltabaix del marge (cap al SO) on la van trobar els arqueòlegs parcialment
soterrada i tapada per la vegetació [7]. El 2002 la família Castellar la va tornar a posar al seu lloc.
Tenia una llargada de 1,75 m i ara, un cop enterrat un tros, fa uns 1,32 m d’alçària. La part més
ampla fa uns 70 × 32 cm.
És segur que és molt antic, però no es pot assegurar que sigui prehistòric. Està just a la divisió
entre el termes de Tagamanent i Figaró-Montmany i podria ser una fita territorial, o bé ser prehistòric i
haver-se utilitzat per a la divisió territorial. Possiblement hauria d’estar en el següent apartat.

Fig. 95. La Pedra Dreta el 1921. (Foto de Josep M. Co i Triola.
Arxiu de Josep Tarrús)

Fig. 96. La Pedra Dreta el 1999. (Foto en [7])
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Fig. 97. La Pedra Dreta, des del SE (amb la Trona al fons) i des del E (fotos: F.C.,
2018).

5.3. Menhirs dubtosos
5.3.1. Llosa de Castellar
Situació: ETRS89 31N 438473 4621240, 527 m. Terme de Tagamanent. En un camp sobre els
cingles, damunt del Torn, visible des de la carretera que va al Castellar.
Es tracta d’una llosa calcària clavada verticalment a terra. Està orientada d’est a oest.
La part visible fa 190 cm de llargada, 30 cm de gruix i 110 cm d’alçària.
Com la Pedra Dreta, era coneguda de fa molt de temps, com em van explicar a la masia de
Castellar. Però no es pot assegurar que sigui prehistòrica. Mentre que la Pedra Dreta està just en la
divisió dels termes de Tagamanent i Figaró-Montmany, aquesta llosa està apartada uns 50 m de la línia
de divisió, que passa per la cinglera. A més està perpendicular a la línia de divisió. No sembla, doncs,
una fita de terme.

Fig. 98. La llosa del Castellar, des del NO (foto: F.C., 2018).
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6. GRAVATS RUPESTRES
La datació dels gravats rupestres és molt difícil, especialment quan es tracta de cassoletes i creus.
N’hi ha de clarament prehistòrics, com l’estela de la Calma o l’estela del collet de la Font, i d’altres
molt probablement de datació històrica, com la gran cassoleta de la Caseta. Però he preferit incloure
tots els que he pogut conèixer, excepte casos molt clarament moderns, i deixar-ne per als experts la
datació.
Cassoletes o cúpules
Hi ha roques amb cassoletes per tot Europa. No és clar l’ús d’aquestes cavitats. Hi moltes teories.
Tampoc hi ha d’haver una explicació única, ja que hi cassoletes de diversos tipus. Ja eren fetes pels
neandertals (les de la cova de les Ferrassie al Perigord són de cap a l’any −60000) i a la Índia a la cova
de l’Auditorium a Bhimbetka n’hi ha que es calcula que tenen més de 290.000 anys, però la producció
més important va ésser entre el neolític i l’edat del bronze. Podríem distingir entre les simbòliques i les
utilitàries.
(a) Cassoletes simbòliques (no utilitàries)
De mides petites (cup marks en anglès), de 3 a 10 cm de diàmetre i 0,5 a 5 cm de fons, amb tres
variants:
- Soltes. A vegades en parets verticals, cosa que descarta que tinguessin un ús pràctic. Un
exemple pròxim seria una cassoleta en una llosa vertical del dolmen de Puigseslloses.
- Envoltades amb cercles concèntrics (o espirals), com en l’estela de la Calma.
Sovint hi ha una recta central que talla els cercles, i això ha fet pensar a alguns arqueòlegs que
podrien ser representació del sexe femení essent fertilitzat. Hi ha qui creu que representen
constel·lacions o el sol. N’hi ha alguns casos en què es veu clarament la representació d’una
constel·lació.
- Unides per reguerons, com en la llosa del collet de la Font.
Corroboraria l’origen prehistòric d’algunes cassoletes la
seva presència prop de dòlmens i fins i tot sobre lloses de
dòlmens. Cassoletes sobre lloses verticals no poden tenir
cap us pràctic.
El país d’Europa on pot ser més interessant recollir les
tradicions relacionades amb les cassoletes és Estònia, ja que
va ser pagana fins més tard del segle XII. Una tradició oral que
hi havia al nord d’Estònia diu que es gravava una cassoleta
quan moria una persona, ja que era el pas cap a l’altre món
[43]. Això coincideix amb el que feien d’algunes tribus nordFig. 99. Cassoleta en una llosa vertical al
americanes. Però, també, fins fa molt poc hi havia roques on
dolmen del Puigseslloses (foto: F.C.,
2018).
es feien ofrenes, tals com llet, carn, gra, etc., a les deïtats.
Sovint es gravava una cassoleta cada any al principi de
l’estació de sembra.
A l’Índia estaven lligades al culte de la fertilitat i fins al segle XIX se’n gravaven en roques per on
passava la comitiva del casament.
Els massais, a Tanzània, feien cassoletes que colpejades amb una pedra produïen diferents tons. La
roca sencera era un instrument musical. També sembla que feien el mateix els indis luiseños de
Califòrnia, que feien servir les cassoletes en rituals de pubertat [44].
A Hawaii hi havia llocs on es dipositava el cordó umbilical dels nou nats en cassoletes [45].
En alguns llocs les cassoletes eren produïdes per aconseguir pols de la roca, que es creia que tenia
poders curatius o fertilitzants. La pràctica va seguir fins a temps històrics: hi ha cassoletes en parets
d’esglésies a França [41].
També s’ha plantejat la hipòtesi que cassoletes unides per reguerons podien ser un mapa amb els
punts d’aigua o poblacions.
Cassoletes grans, a vegades amb reguerons, dites pedres de sacrifici, potser servien per a posar-hi
ofrenes. Quan estan aïllades en un cim, sembla ben probable aquesta utilització. A Estònia es van fer
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servir fins al segle XIX. Cada forat pertanyia a una família diferent, i les dimensions sembla que
estaven relacionades amb l’estatus de la família.
Un altre ús ha estat la cura màgica. Un objecte es posava en contacte amb la part malalta i després
es deixava en una cassoleta per transferir-hi el mal. També es tractaven els ulls amb l’aigua de pluja
recollida en les cassoletes. Però es molt possible que això no fos la utilització original.
(b) Cassoletes utilitàries
Grans cassoletes amb reguerons podrien haver-se fet servir per premsar olives o raïm o per a forns
d’oli de ginebre, fins a època històrica. D’aquestes últimes n’hi ha en forma de fulla amb els seus
nervis.
Restes de pigments indiquen que hi ha cassoletes que es feien servir per a moldre pigments. N’hi
ha exemples a Ohio i Califòrnia.
Cassoletes ordenades geomètricament poden haver-se fet servir per a jocs. Un exemple serien
roques amb cassoletes relativament modernes a Zimbàbue.
Petites cassoletes poden ser molt útils per a trencar fruits durs, com nous o avellanes. Mantenen el
fruit en posició i eviten la dispersió del contingut. Un grup de micos caputxins del Parc Nacional Serra
de Capivara, al Brasil, van descobrir la tècnica fa uns 700 anys. En la figura adjunta es veuen les
cassoletes que han fet i l’eina utilitzada per a trencar les nous de palma. Els humans podrien haver fet

Fig. 100. Cassoletes dels micos caputxins i un mico en plena operació. (BBC Earth, 2018)

el mateix fa més anys.
S’ha d’anar amb compte ja que hi ha forats a les roques per a posar-hi pals de fites o tanques, que
no són ni simbòlics ni prehistòrics: com els forats a les roques del voltant de l’ermita de Sant Feliuet
de Savassona o a sobre la balma de la Perera.
I, per últim, hi ha roques amb cavitats provocades per l’erosió, sense cap intervenció humana.
Creus
No és cert que el símbol de la creu aparegués amb el cristianisme [42]. El primer símbol dels
cristians era un peix13 i no van adoptar el símbol de la creu fins cap al segle IV14. Si bé n’hi ha sobre
megàlits prehistòrics per cristianitzar-los, n’hi ha que s’han pogut datar de l’edat del bronze o abans.
Se n’han trobat fins amb 8000 anys d’antiguitat. Recordem el cèlebre home del neolític Ötzi, trobat
congelat als Alps, que entre els diversos tatuatges en tenia dos en forma de creu (fig. 103)15. Hi ha
autors que pensen que són representacions esquemàtiques de la figura humana. Com a argument en

13

ΙΧΘΥΣ, “peix” en grec i a la vegada inicials de Ἰησοῦς Χριστὸς, Θεοῦ Υἱὸς, Σωτήρ = “Jesucrist, fill de Déu,
salvador”.
14
Només em consta el gravat d’una creu grega del segle III, en una catacumba, citada per The Catholic Encyclopaedia.
15
Observació de Josep Tarrús.
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favor d’aquesta teoria mostrem una figura trobada a Xipre, del calcolític, que a part de la posició
cruciforme, té penjada una creu al coll que és una reproducció de la mateixa figura (fig. 104). Una
petita figura en terracota (fig. 105) també mostra una figura cruciforme.
Un símbol cruciforme precristià famós és l’egipci ankh (“vida”), que ha generat moltes
interpretacions recargolades, però que a primera vista té una aparença antropomòrfica. Només cal
comparar la fig. 101 amb les 104 i 105. Va convertir-se en la crux ansata o creu copta posterior.
Però, fins i tot per als experts, hi ha casos en que és molt difícil posar data a les creus.
Es pot veure en la figura 92 que la creu del menhir de Perafita sembla feta amb escarpra, és una
incisió en “V”, com la del núm. 2 de la fig. 102, cosa que descarta que siguin fetes en temps
prehistòrics. En canvi, la majoria de les creus que hem inventariat s’assemblen i semblen fetes per

Fig. 101. Ankh en un
escarabat egipci.
Fig. 102. 1 i 2: Pedra de les Bruixes, Savassona. 3: La Codina.

Fig. 105. Segle XII a.C.,
Micenes.
Fig. 103. Tatuatge al cantó del genoll d’Ötzi.
Fig. 104. Figura.
Museu de Xipre

repicat directe, secció en “U” ( vegeu la 3a de la fig. 102) .
Per fer més difícil la datació, hi ha creus cristianes sobre megàlits, monuments o escultures
paganes. Els primers cristians (principalment durant els segles IV i V) van fer una brutal destrucció de
temples, llibres i obres d’art paganes, i en el que no van poder destruir hi van gravar creus per
“cristianitzar-ho”16. Per tant, creus sobre menhirs i dòlmens poden ser d’època històrica. Poso els
exemples d’uns busts grecs i romans. En els dos primers van decapitar les estàtues, a l’Afrodita li van
picar els ulls per deixar-la cega i els van gravar una creu al front, mutilant el nas.

16

Obeint la Bíblia, Deuteronomi 12,2-3: “Arrassareu tots els llocs on els pobles que aneu a expulsar han donat culte als
seus déus, sobre les altes muntanyes, sobre els turons, i sota tot arbre frondòs: aterrareu els seus altars, enrunareu els seus
pilars sagrats, calareu foc als seus pals sagrats, esmicolareu les imatges dels seus déus i destruireu els seus noms d’aquell
lloc”. Vegeu també Deuteronomi 7,5 i 7,25; Èxode 23,24 i 34,13; Nombres 33,52; Jutges 2,2; Segon llibre dels Reis 11,18.
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Fig. 106. 1. Afrodita de Knidos, segle I. Museu Arqueològic Nacional d’Atenes.
2. Bust d’August. Museu d’Efes.
3. Germanicus. Museu Arqueològic Nacional de Napols.

Hi ha exemples a prop, com la creu en el menhir de Perafita.
Gravats lineals
Formats per ratlles amb signes o dibuixos diversos.
Una part d’aquests gravats rupestres ja van ser publicats en les Monografies del Montseny [8].

6.1 Roca amb gravats al pla de l’Ase Mort
Situació: ETRS89 31N 445403 4627188 1233 m. Uns 200 m al nord del pla de l’Ase Mort, al pla
de la Calma, en un corriol que va cap al turó de coll Formic. Terme del Brull. Qui em consta que la va
trobar primer és Carme Vila i el seu marit el 2007, però la troballa va quedar inèdita. David Vilasís la
va retrobar el desembre del 2012 i ho va comunicar a l’ajuntament del Brull. Va ser examinada
posteriorment per l’arqueòleg Toni Cavaller. Fa uns 110 × 70 cm.
Al cantó sud té una petita pedra que també sembla tenir inscultures. El gener del 2014 es va fer un
estudi d’aquesta roca i una excavació del seu entorn [20].
No es va poder determinar la data dels gravats ni es va trobar
cap altre resta interessant al voltant.

Fig. 107. Roca amb inscultures a prop del pla de l’Ase Mort (foto: F.C.,
2013).

46

Fig. 108. Roques amb inscultures
a prop del pla de l’Ase Mort (foto:
F.C, 2103).

6.2 Roques amb cassoletes al pla del Ginestar
Situació: En la part nord del pla del Ginestar, al pla de la Calma, a uns 1230 m d’altitud mitjana:
Núm. 1: ETRS89 31N 444444 4624767
Núm. 2: ETRS89 31N 444495 4624742
Núm. 3: ETRS89 31N 444521 4624745
Aquestes roques tenen gravades cassoletes de diferents mides. La més espectacular és la que
marquem amb el núm. 3. Les grans cassoletes podrien ser d’època medieval. Al voltant d’aquestes
roques hi ha molts amuntegaments de pedres que semblen artificials i fins i tot hi ha pedres tallades.
Possiblement era un indret utilitzat com a pedrera en èpoques històriques.

Fig. 110. Pla del Ginestar. Roca 2.

Fig. 109. Pla del Ginestar. Roca 1.

Fig. 112. Detall de la roca 3 del Pla del Ginestar.
Fig. 111. Pla del Ginestar. Roca 3.
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6.3 Roques amb cassoletes al turó de la Torre
Situació: A l’oest del turó de la Torre, altitud mitjana 1270 m:
Núm. 1: ETRS89 31N 444556 4624146
Núm. 2: ETRS89 31N 444581 4624164
Núm. 3: ETRS89 31N 444593 4624161
Núm. 4: ETRS89 31N 444582 4624163
La núm. 1 té una cassoleta molt petita; la 2, una cassoleta una mica més gran en un extrem, la 3,
una gran cassoleta, d’uns 45 cm de diàmetre amb dos reguerons, i la 4, cassoletes per tots els cantons.

Fig. 114. Turó de la Torre, roca 2 (foto: F.C., 2013).
Fig. 113. Turó de la Torre, roca 1 (foto: F.C.,
2013).

Fig. 115. Turó de la Torre, roca 3 (foto: F.C., 2013).

Fig. 116. Turó de la Torre, roca 4 (foto: F.C., 2013).
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6.4 L’estela de la Calma
Situació: ETRS89 31N 444908 4623419 1265 m. Al turó del Poliol, al pla de la Calma, al costat
del camí que va del pla de les Termes cap al Sull. Terme del Montseny, però a pocs metres del terme
de Tagamanent. Estava incorporada a una paret de l’anomenada Barraca d’en Ramon.
Com m’ha assegurat en Quico Clua, que feia de pastor per aquella zona, fins als anys cinquanta la
pedra estava ajaguda a terra, al mateix lloc on és ara, amb les inscultures cap a terra, cosa que explica
per què no se n’havia parlat mai. La barraca la va fer construir en Ramon Vallbona, llavors masover
del Bellit (d’aquí el nom de la barraca), al seu cunyat Frederic i s’hi va incorporar l’estela. Com que
Emili Ramírez, propietari del Molar, em va dir que quan va ser prou gran per anar-hi ja va trobar la
barraca feta, i afegint el testimoni d’Isidre, fill d’en Ramon Vallbona, crec que l’any de construcció va
ser molt poc desprès del 1950. L’estela no es va fer pública fins al 1976, per Roser Vilardell i Josep
Castellar [33].
La llosa és de gres i està gravada amb cercles concèntrics. Pesa uns 1000 kg i fa 185 × 130 ×
42 cm. És de les poques esteles existents del neolític amb gravats i ha estat declarada “bé cultural
d’interès nacional” per la Generalitat de Catalunya.

Fig. 117. L’estela de la Calma original, el 2008.

Fig. 118. La còpia de l’estela (foto: F.C., 2013).

El fet que hi hagi hagut dues barraques d’en Ramon en la mateixa regió ha creat errors de
toponímia17. El dibuix de l’esquerra s’ha interpretat com una figura femenina. Si acceptéssim aquesta
interpretació, llavors la posició original de la llosa hauria estat horitzontal. El tema dels cercles
concèntrics amb la cassoleta al mig és molt comú a tot Europa. La fig. 124 mostra el gravat en una
roca a Roughtin Linn, al districte de Northumberland, Anglaterra, amb els mateixos 4 cercles al
voltant d’una cassoleta central que el dibuix central de l’estela de la Calma.
Malgrat el seu valor, no es va fer res per protegir la pedra, que va sofrir actes vandàlics amb
rascats i pintures el 2005. La barraca estava al límit de la propietat del Molar i el propietari, Emili
Ramírez, va donar la pedra a l’ajuntament del Montseny a canvi que li fessin arribar el corrent elèctric
a la masia. El 2008 la cabana es va desmuntar per treure’n la pedra, que va ser restaurada. Es va
aprofitar per a fer una prospecció de l’entorn, que només va proporcionar fragments de ceràmica
relativament moderns i un fragment de sílex.
Des del 2010, l’original s’exposa al poble del Montseny, lluny del centre (449626 4623375),
darrera vidres bruts que impedeixen veure-la bé, i fins al 2016 no hi havia cap indicació per arribar-hi.
Una fidel còpia de la pedra s’ha col·locat a la barraca, que ha estat reconstruïda, encara que sense
respectar l’aspecte rústic de l’original i tapant una part de l’estela.
Hi ha una altra còpia de l’estela en el Museu Etnològic del Montseny, a Arbúcies.

17

Fins a la construcció d’aquesta barraca, la que era coneguda com a barraca d’en Ramon era una barraca més petita,
actualment en runes, situada entre el turó de la Primavera i el pla dels Trèmols (ETRS89 31N 443673 4623244), la
construcció de la qual també es va atribuir Ramon Vallbona. La duplicitat del nom ha donat com a error que en l’antic
mapa de l’Editorial Alpina i en el de l’ICC, el pla dels Trèmols estigui situat al sud-est de la barraca nova, en lloc del sudest de la barraca vella. El nous mapes de l’Alpina, a partir del 2010, ja estan corregits.
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Fig. 119. Detall de l’estela de la Calma [33]. A l’esquerra, la suposada figura femenina.

Fig. 120. La barraca d’en Ramon el 2005.
(Foto de Joan M. Vives)

La nova barraca (foto: F.C., 2013).

Antigament es parla d’una pedra de l’Arca o pedra Selarca per
aquest indret [3], per indicar divisions territorials. Es molt probable
que es tracti d’aquesta llosa. No sembla que formés part d’un dolmen,
ja que no hi ha cap pedra de dimensions apreciables a molta distància
al voltant.

Fig. 121. Un dels gravats en una roca a
Roughtin Linn, Berwick-upon-Tweed,
Northumberland, Anglaterra.
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Fig. 122. L’estela en
l’emplaçament definitiu (foto:
F.C., 2016).

6.4.1 La Sitja de Llop
Situació: ETRS89 31N 444857 4623303 1258 m. Prop de la cruïlla de camins al sud del turó del
Poliol.
La incorporo aquí per aclarir el que és, ja que
aquest nom ha creat molta confusió i no té res a
veure amb l’estela de la Calma, excepte la proximitat
(90 m). L’error va començar amb els descobridors de
l’estela, que anomenen erròniament “Sitja del Llop”
el turó del Poliol [33]. Hi ha qui de la barraca o de la
mateixa estela de la Calma en diu erròniament Sitja
del Llop. El nom autèntic era Sitja de Llop, no Sitja
del Llop18, igual que deien sitja de carbonet. El mapa
de l’Editorial Alpina de 1977 encara tenia la
denominació correcta.
Fig. 123. La Sitja de Llop (foto: Francesc Baldrís,
El nom ve d’antic. En un plet del 1730 entre les
2013).
masies de la Figuera i el Bellit es cita un document
del 1654 en el qual apareix diverses vegades la “sítia
de llop” [3]. Aquest nom recorda el sútia de la Selva i la Garrotxa, que el Diccionari català-valenciàbalear defineix com un clot per a fer carbonet o per a caçar llops (“sútia de llop”). No sabem quan es
va canviar el nom de sítia a sitja o si sítia es pronunciava sitja, ja que la lletra j no es va diferenciar de
la i fins cap al segle XVI. El mot sútia era utilitzat fins fa poc.
Hi ha moltes històries de gent caiguda en els clots de caçar llops, de manera que la majoria, quan
ja no es van fer servir, es van reomplir per evitar perills per a la gent i el bestiar. Això és el que devia
passar amb el del pla de la Calma, però encara es pot notar clarament on era el clot, que segons els
meus vells informants encara era més evident fa uns 50 anys. En queda una fossa d’uns 1,8 × 1 m i
poc més de 30 cm de profunditat. Es tractava doncs d’un clot per a caçar llops, molt abundants en la
zona. Es feien en zones de pas freqüent dels llops, a dins s’hi posava un cap de bestiar mort o carn
passada i es tapava amb branques, bruc, fullaraca, etc. [38]
6.5 Cassoletes al Bellver i a l’Agustí
Situació: ETRS89 31N 442083 4621946 1016 m. Terme de Tagamanent. En un banc a l’entrada
de la masia del Bellver.
Hi ha unes lloses, que es devien portar de l’entorn, amb cassoletes unides per reguerons19.
En la propera masia de l’Agustí (442298 4622348), a la brana a l’esquerra de l’entrada, hi ha una
cassoleta.

Fig. 124. Cassoletes al Bellver (foto: Pere Tuset, 2014).

18

Fig. 125. Cassoleta a
l’Agustí (foto: F.C., 2018).

La principal informació sobre la Sitja de Llop me l’han proporcionat Isidre Vallbona (fill de Ramon Vallbona,
masover del Bellit) i el seu oncle Quico Clua. Tots dos van fer de pastors al pla de la Calma de joves. La documentació
antiga l’he obtinguda gràcies a Francesc Roma. Vam poder identificar el lloc amb Pere Tuset i Francesc Baldrís.
19
Crec que ha estat Albert Fàbrega el primer a publicar la presència d’aquestes cassoletes.
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6.6 Roques amb inscultures al Bellit
Situació: ETRS89 31N 442672 4623498 1088 m. A 120 m, 243º de Sant Nicolau, prop del Bellit.
Terme de Tagamanent20.
En aquest punt hi ha dues roques gravades, la més interessant és la marcada en les figures com a
roca 1. A 18 m 205º hi ha dues roques més (3 i 4 – ETRS89 31N 442660 4623508), també
aparentment gravades. No hi ha cap tipus de ratlla en les altres roques del voltant (molt abundants), i
això permetria descartar que es tracti de gravats naturals. En una d’aquestes roques hi ha una creu.
Una mica més lluny, hi ha una roca amb dues cassoletes còniques (442936 4623253) i una pedra
amb una petita cassoleta (442913 4623343). Les dues cassoletes recorden les “roques amb ulls” que hi
ha a altres llocs, com a Anglaterra i al SO dels EUA.

Fig. 126. Roca del Bellit núm. 1 (foto: F.C., 2013).

Fig. 127. Detall de la roca del Bellit núm. 1 (foto: F.C., 2013).
Fig. 128. Roca del Bellit núm. 4
(foto: F.C., 2013).

20
Les vam trobar amb Francesc Baldrís i Pere Tuset el 3 de juliol del 2013, seguint les indicacions que havia donat a
Isidre Vallbona la seva mare.
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Fig. 129. Roca del Bellit núm. 2 (foto: F.C., 2013).

Fig. 131. Creu en una roca del Bellit (9 × 9 cm)
(foto: F.C., 2013).

Fig. 130. Roca del Bellit núm. 3 (foto: F.C., 2013).

Fig. 132. Roca amb dues cassoletes còniques al Bellit,
“roques amb ulls” (foto: F.C., 2013).

Fig. 133. Roca amb petita cassoleta al Bellit. (foto:
F.C., 2013)

6.7 La roca de l’Amorriador (balma de les Creus)
Situació: ETRS89 31N 443996 4626381 1134 m. Terme del Brull. Al nord del camí de la Caseta
al pla de Bassau, a 77 m 332º del darrer revolt pronunciat abans d’arribar a la pista del pla de la
Calma. La roca de l’Amorriador és la plataforma superior, amb les inscultures. Un amorriador és un
indret on el bestiar fa la migdiada i es suposa que això es feia on hi ha la balma i arbres que fan ombra.
El nom de balma de les Creus sembla un invent recent.
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Copio la informació que en dona l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de la Generalitat:
“Es tracta d’un aflorament d’arenisca [gres] que forma una bauma o abric amb tres concavitats
no massa grans. Està orientada al nord-oest. A la plataforma superior s’observen quatre creus
gravades, cubetes amb canalons i diversos orificis. Es troba a l’extrem nord d’una terrassa, en un
desnivell, formant un angle. A l’extrem sud-oest d’aquesta roca s’observa una esquerda vertical, la
qual divideix de dalt a baix la roca. L’interior de la bauma no és massa gran i tampoc presenta un
gruix de sediment important. És difícil penetrar-hi degut a la frondositat dels matolls. Les mides
aproximades són: alçada exterior o profunditat màxima 2,80 metres, alçada interior de la bauma (del
terra al sostre) 1,70 metres i amplada aproximada de 5,10 metres. Existeix un desnivell a la part
interna del sòl de la bauma. No s’observen restes de material arqueològic però s’inscriu en la zona de
dispersió de troballes superficials de sílex.”
Com es veu en la fig. 134, hi ha dues roques, en la gran (sobre la balma), al sud (a l’esquerra de la
foto), hi ha creus i cassoletes, i en l’altra, només cassoletes.

Fig. 134. Vista general de les roques de l’Amorriador, sobre la balma (foto: F.C., 2013).

Fig. 135. Balma sota la roca de l’Amorriador (foto: F.C., 2013).
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Fig. 136. Creu a la roca de l’Amorriador del S. (foto:
F.C., 2013).

Fig. 137. Cassoletes a la Roca de l’Amorriador del N.
(foto: F.C., 2013).

Fig. 138. La roca de l’Amorriador, S, amb creus i cassoletes. (Foto: Josep Pagans, 2018).
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Fig. 139. Detall de cassoleta i creus a la roca de l’Amorriador del S. S’hi poden veure dues creus sobre les
marques vermelles (foto: F.C., 2013).

Fig. 140. Vista general de la roca de l’Amorriador del N. (foto: F.C., 2018)
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6.8 Llosa del collet de la Font
Situació: ETRS89 31N 443714 4626420 1100 m. Terme del Brull. A 50 m al nord del camí de la
Caseta al pla de Bassau. Era desconeguda i la vam trobar el 10 de juliol del 2013 en una prospecció
amb Francesc Baldrís i Pere Tuset.
La part més llarga està orientada d’est a oest. Fa uns 3 × 1,9 × 0,53 m (extrems més llargs). El
gruix és d’uns 46 cm al N, 30 cm a l’E, 22 cm al S i 20 cm a l’O.

Fig. 141. La llosa del collet de la Font, vista zenital (foto: Josep Pagans, 2018,)

Fig. 142. Vista general de la llosa del collet de la Font des del sud (foto: F.C., 2108).
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Hi ha una cassoleta principal de la qual surten reguerons en estrella i altres cassoletes i reguerons
secundaris. És molt similar a roques amb cassoletes i reguerons gravades sobre megàlits i per tant
sembla clar el seu origen prehistòric. El fet de que els reguerons arribin fins al final de la roca fa
pensar que la posició original era horitzontal, tal com està ara. Va ser visitada per l’arqueòleg Josep
Tarrús el 6 de juny del 2018.

Fig. 143. Detall de la llosa del collet de la Font (foto: F.C., 2018).

6.9 Roca amb cassoleta i creu al collet de la Font
Situació: ETRS89 31N 443699 4626331 1098 m. Terme de
Tagamanent. Al sud del camí de la Caseta al pla de Bassau.

Fig. 144. Roca al sud del collet de la Font. Cassoleta. (Foto: F.C.,
2018).
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Fig. 145. Roca al sud del collet de
la Font. Creu. (Foto: F.C., 2018).

Té una cassoleta amb regueró en una paret lateral, és a dir en posició vertical. El fet que molt a
prop i hi hagi el límit dels termes del Brull i Tagamanent fa pensar que la posició original era
horitzontal i que la roca va ser aixecada per marcar el terme i que llavors s’hi va gravar la creu per
marcar-lo.
6.10 Roques amb cassoletes a la Caseta21
Situació (cassoleta gran): ETRS89 31N 443475 4626322 1070 m, al costat nord de la casa. Terme
de Tagamanent.

Fig. 147. Cassoleta al corral de la caseta
(foto: F.C., 2013).

Fig. 146. Cassoleta a la Caseta (foto: F.C., 2013).

Fig. 148. Cassoleta a la Caseta (foto: F.C., 2013).

Fig. 149. Creu i data a la Caseta. Es veu
clarament la part de la creu que estava enterrada.
No són en la mateixa roca. (Foto: F.C., 2013).
Fig. 150. Cassoleta a prop de la Caseta (foto: F.C.,
2013).

21
L’existència de la cassoleta més gran me la va indicar el pastor Daniel Brunet, de la Cortada, i vam visitar el lloc el
10 de juliol del 2013 amb Francesc Baldrís, Pere Tuset i Joan Boter. Però ja estava documentada per Francesc Roma [25].
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Hi ha diverses cassoletes. Dues de grans, especialment una d’uns 47 cm de diàmetre (fig. 149).
Aquesta sembla més moderna que la resta i podria ser feta servir per esprémer raïm o olives. N’hi ha
d’altres de més petites disperses per l’entorn, que no semblen utilitàries, com en una roca a l’entrada
del corral (fig. 150). Hi ha creus gravades. En una altra roca hi ha gravat l’any 1736. Però no podem
afirmar si és quan es va refer la casa o té a veure amb l’execució o retoc d’alguna cassoleta o creu.
També apareix un núm. 192, un 6 i un 8.
6.11 Cassoleta al puig Pedregós
Situació: ETRS89 31N 442972 4627078 942 m. Puig situat
entre el turó del Mas i el turó de Ferreres. Al cim del turó. Entre
els termes del Brull i Tagamanent. Documentat en [25].
La boca fa uns 18 × 14 cm i la profunditat màxima és de
10 cm.
Està just en la frontera entre els termes del Brull i
Tagamanent, cosa que podria fer sospitar que hagués estat
utilitzat per posar-hi algun tipus de fita. Però ni té la profunditat
ni la forma adequada. El proper turó del Mas té un munt de
pedres per a indicar el límit del terme. A més no està en el punt
més alt sinó en una roca plana amb grans vistes predominants al
nord-oest, cosa que fa pensar que la hipòtesi que fos un lloc per
a posar-hi ofrenes és molt versemblant.

Fig.151. Cassoleta al puig Pedregós
(foto: F.C., 2013).

6.12 La roca dels Aubats22
Situació: ETRS89 31N 442549 4625227 992 m. Terme de Tagamanent. Just al costat del camí que
va de la Perera cap al serrat de la Creu, per sobre de la font Suqueta.
Es tracta d’una roca plana, que forma una petita balma, en què hi ha gravades creus i alguna
cassoleta. Almenys hi ha 8 creus ben marcades (dos grups de quatre) i algunes altres més
desdibuixades.
La tradició, passada per Josep de Can Figuera a Joan López, diu que les creus corresponen a albats
(nens morts abans de tenir ús de raó). Però aquesta explicació i el nom no semblen correspondre amb
la realitat. El tipus de creu sembla prehistòric i no s’explicaria la presència de cassoletes. Tampoc
s’explica que s’enterressin el nens en un lloc tan lluny de totes les masies. Els nens albats s’enterraven
prop o fins i tot dins de les masies. I a més, una excavació de l’entorn no ha aportat cap resta.
Al costat d’algunes creus hi ha una petita cassoleta rodona, molt similar a les que hi ha a la pedra
dels Sacrificis de Capmany.
Hi ha una cassoleta de forma irregular poc freqüent. Es poden trobar un parell de cassoletes del
mateix estil a la pedra de les Bruixes de Savassona (fig. 156 i 157). El més probable és que fos una
roca de sacrificis, similar a la roca de l’Amorriador.

22

Notem la mateixa variant dialectal: Balma  Bauma, Albats  Aubats.
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Fig. 152. La roca dels Aubats des del camí (foto: F.C.,
2013).

Fig. 153. La roca dels Aubats per darrere (foto: F.C.,
2013).

Fig. 154. Grup de quatre creus i petites cassoletes a la roca dels Aubats (foto: F.C., 2013).

Fig. 155. Creus, fletxa, cassoleta rodona i quadrada a la roca dels Aubats. La cassoleta
rodona (a baix a la dreta) té una altra petita cavitat al centre (foto: F.C., 2013).
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Fig. 157. Cassoleta a la
pedra de les Bruixes
de Savassona (foto: F.C.,
2013).

Fig. 156. Cassoleta romboïdal a la roca dels Aubats
(foto: F.C., 2013).

6.13 Creus a la Codina
Situació: ETRS89 31N 441175 4625621 811 m. A 340 m, 52º de la Codina, a prop del camí que
va cap a la Figuera. Terme de Tagamanent23.
Sobre una roca hi ha gravades dues creus.

Fig. 158. Roca amb creus prop de la Codina (foto: F.C.,
2013).

Fig. 159. Creu a la roca de la Codina (foto: F.C.,
2013).

Fig. 160. Creu a la roca de la Codina (foto: F.C.,
2013).
23

Documentades per Francesc Roma [25].
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6.14 Cassoletes al turó de la Taquilla
Situació: ETRS89 31N 440625 4625134 778 m. Terme de Tagamanent. Al sud-oest de la Codina
hi ha dos turons coneguts precisament per els dos turons. En el cim més proper a la Codina, el turó de
la Taquilla, hi ha una roca amb una cassoleta ovalada24.
Aquesta cassoleta, just al punt més alt, sembla tenir una funció similar a la del puig Pedregós, per
a ofrenes als déus. En el mateix turó, una mica més a l’oest, en Miquel Romero va trobar algunes
cassoletes més petites i en una visita posterior amb en Francesc Baldrís encara en vam trobat alguna
més, tapada per la vegetació.
En el turó del costat, que té roques similars, no hi ha absolutament cap cassoleta, cosa que permet
descartar que les del turó de la Taquilla

Fig. 161. El turó de la Taquilla (foto: F.C., 2014).

siguin d’origen natural.

Fig. 162. Cassoleta al turó de la Taquilla (foto:
F.C., 2014).

Fig. 163. Una cassoleta al turó de la Taquilla (foto: F.C., 2013).

24

Documentada per Francesc Roma [25]. Hi ha una cassoleta molt similar a Can Boquet (Vilassar de Dalt).
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6.15. Cassoletes modernes i naturals
Ja he indicat que algunes cassoletes semblen ser d’època històrica, com alguna de les de la Caseta.
Una condició necessària, però no suficient, perquè una cassoleta o una creu sigui prehistòrica és que
l’execució sigui una mica barroera i per repicat.
Cassoletes rodones i profundes semblen ser fetes per inseriri-hi pals. Un exemple serien les dues
que hi ha sobre la balma de la Perera25 (3442015 4625435), que semblen fetes per posar-hi una barana
per al bestiar i recorden molt les que hi ha sobre els cingles al costat de l’ermita de Savassona. Fan uns
10 cm de diàmetre i també un 10 cm de profunditat.
Altres forats de temps històrics serien el que hi ha al corral de Serradussà, forats rectangulars en
diversos llocs, bases de premsa, etc.

Fig. 164. Forat sobre la balma de la Perera (foto:
F.C., 2013).

Fig. 165. Cassoletes naturals prop de la Parera (foto: F.C.,
2013).

6.15.1 Gravats rupestres als cingles de Bertí
Hi ha una sèrie de gravats rupestres sota els cingles de Bertí en un corriol que va cap al grau dels
Matxos26. Aparentment la majoria són d’època històrica. Alguns recorden els dels cingles dels Tres
Còdols d’Oristà, però si aquests semblen ser del temps del bandoler Perot Rocaginarda, de principis
del segle XVII, els del Bertí poden començar molt més abans, ja que hi ha unes inscripcions ibèriques
(436231 4622764) de les quals reprodueixo un fragment pel seu interès. Ignoro si n’hi ha d’altres de
més antigues.

Fig. 166. Gravats rupestres al grau dels Matxos (fotos: F.C., 2014).

25
26

Me’n va informar en Miquel Romero el juliol del 2014.
Em va ensenyar ell lloc en Francesc Roma l’any 2013.
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Fig.167. Inscripcions ibèriques, vista general i detall. (Fotos: Francesc Baldrís, 2014)
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7. MATERIAL DISPERS
S’han trobat eines prehistòriques lluny de qualsevol jaciment o megàlit.
7.1. Destral del Pujol
La peça més interessant és una destral de pedra polida, trobada per Walter Emde la tardor del 2013
a la pista que va cap al Pujol. S’hi aprecien bé les ranures per a fixar-hi el mànec. Està exposada a la
Casanova de Sant Miquel.

Fig. 168. Destral de pedra polida del Pujol (fotos: F.C., 2014)

7.2 Destral de pedra polida de la Castanya
Trobada per Francesc Roma cap a l’any 2000, al camí que va del corral de Puigventós a la barraca
d’en Tarrés, al nord de Sant Cristòfol de la Castanya. Té una llargada similar a la del Pujol, de 10 cm.

7.3 Rascador de sílex de Can Brull
Trobat per Martí Roma l’estiu del 2010 al nord de Can Brull, entre la font de la Gallina i la
Fonsica. Fa 3,3 cm de llargada.

Fig. 169. Destral de la Castanya (foto: Francesc Roma, 2014).
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Fig. 170. Rascador de sílex
(foto: Francesc Roma, 2014).

8. JACIMENTS DE SÍLEX
Per la zona de la serra de l’Arca hi ha abundants nòduls de sílex dispersos, incrustats en la roca
calcària. La fig. 174 en mostra un exemple en el camí que puja cap a la Costa de Can Brull des de Can
Serra de l’Arca (439478 4626123).
A la mateixa carretera d’Aiguafreda al Brull, anant cap al Brull des del pla de la Creu hi ha sílex
abundant. La zona compresa entre aquest pla, el Boix i la Sala sembla particularment rica en aquest
mineral. Bona part del sílex que s’hi troba és en forma d’àgata, és a dir formant capes de colors
diferents.
També he trobat vetes de sílex al sud del pla de la Calma, anant cap a Vallfornés.
A la zona objecte d’aquest estudi hi ha documentats dos “tallers de sílex” prehistòrics, però no ha
estat possible comprovar-ne l’autenticitat (vegeu 8.2).

Fig. 171. Nóduls de sílex a serra de l’Arca (foto: F.C., 2013).

Fig. 172. Fragments de sílex de serra de l’Arca i de molt a prop del dolmen del Duc. Aquest darrer té un interès
especial ja que en aquella zona no hi ha sílex natural i per tant semblaria portat allà pels humans (fotos: F.C.,
2014).
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8.1 Jaciment de sílex de la Sala
Va ser trobat per un grup liderat per Antoni Mañé entre la masia de la Sala i la del Boix el 2010 i
va ser publicat en [19].
Van recollir una vuitantena de petits fragments, d’uns 3 cm màxim, dels quals seixanta-tres
mostraven presència de retoc intencionat. Segons l’autor, serien restes d’un taller de talla.

Fig. 173. Fragments de sílex a la Sala. (A. Mañé)

8.2. Jaciments de sílex inexistents
L’inventari del Patrimoni de la Generalitat inclou dos jaciments-tallers de sílex: a la Caseta i al pla
de Camprodon. Els van trobar el 1986 dos aficionats i també es van incloure a l’inventari del
patrimoni sense cap verificació.
En els llocs indicats hi ha antigues pedreres de gres, però ni altres ni jo mateix hem pogut trobar el
mínim fragment de sílex i el fet que la roca no sigui calcària ens fa dubtar de l’existencia d’aquests
jaciments.
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9. CRONOLOGIA
Els megàlits més antics d’aquesta zona (galeries catalanes) són del neolític final o calcolític antic
(grup de Veraza, 3000-2700 aC) i els més recents (dòlmens simples) del calcolític recent (grup
Campaniforme, 2700-2200 aC) o de l’edat del bronze inicial (2200-1800 aC), amb reutilitzacions fins a
finals de l’edat del bronze, al llarg del II mil·lenni aC.
Encara que el mot neolític es va aplicar a l’època en què s’utilitzava la pedra polida27, avui dia ja
no té a veure amb la tècnica del tractament de la pedra i s’aplica a l’època en que els antics caçadorsrecol·lectors del paleolític van començar l’agricultura i la ramaderia i van esdevenir sedentaris. El
sílex és molt dur i per tant molt difícil de polir, i en canvi es pot trencar molt bé deixant arestes
esmolades, de manera que durant tot el neolític es va continuar tallant, fins que va ser substituït pel
bronze. La pedra polida es feia servir amb altres materials, com el gres, la llicorella i el basalt.
Per tant, no es pot donar una data fixa per al començament del neolític. Depèn del lloc. Encara hi
ha poblacions actuals de caçadors-recol·lectors, que podem dir que viuen en el paleolític.
Hi ha uns nou indrets al món on es va inventar independentment l’agricultura: a l’Orient Mitjà
(−9000 ), la Xina (−7000), Papua Nova Guinea (−6000)28, Amèrica Central (−4500), etc.; i va arribar a
Catalunya cap al −5500.
Es indubtable que el neolític va aportar certs avantatges a la població. El sedentarisme permetia
tenir més estris i instal·lacions fixes, com els forns o els torns de ceràmica. La gent es va poder
especialitzar i per tant era més fàcil descobrir noves tecnologies, inventar l’escriptura, etc. I aquestes
innovacions es transmetien més fàcilment. Però la convivència amb el bestiar va introduir moltes
noves malalties (grip, verola, xarampió, etc.). L’augment de la població va afavorir les epidèmies i va
portar a les guerres de conquesta. La vida de la gent va dependre més del clima. En bones èpoques la
població creixia i també la desforestació i empobriment de la terra. En èpoques de sequera,
civilitzacions senceres van desaparèixer. El canvi d’alimentació va crear problemes: en llocs on
l’alimentació a base de cereals era predominant, la mortalitat infantil va créixer, l’anèmia va ser
corrent, la salut dental es va degradar i l’alçada mitjana de la població va disminuir [37]. També va
començar a reduir-se el volum del cervell, que contràriament a l’alçada ja no va tornar a pujar: la
mitjana actual és de 1350 cm3 contra uns 1500 cm3 en el paleolític i en els neandertals.
Ho resumeix així Y. N. Harari: “Aquesta és l’essència de la revolució agrícola: la capacitat de
mantenir més gent viva en condicions pitjors.” [36] I Jared Diamond: “El pitjor error en la història de
la raça humana.” [34]
La majoria d’innovacions van sorgir en l’anomenat “Creixent Fèrtil”. Respecte a aquella zona
anàvem molt endarrerits, ja que els avenços tecnològics i culturals avançaven lentament de l’est cap a
l’oest.
Invenció de la roda: cap al −3500 (a Mesopotàmia i diversos llocs d’Europa).
Metal·lúrgia del bronze (coure + estany): −3500, Tailàndia.
Primera data del calendari Maia: −3114.
Invenció de l’escriptura: Mesopotàmia (Uruk): −3100.
Acabament de la Gran Piràmide: −2560.
Desenvolupament de matemàtiques: Babilonia −1800. El babilonis sabien resoldre equacions de 1r
grau, arrels quadrades i cúbiques i fins i tot el teorema de Pitàgores [39] (redescobert 1200 anys
desprès).
Ferro no meteòric: Anatòlia (hitites) −2200 al −2000. Expansió de la metal·lúrgia del ferro al
col·lapsar-se el seu l’imperi i deixar de ser secreta l’obtenció del ferro: −1200.

27

El mot neolític el va introduir John Lubbock en la seva obra del 1865 Prehistoric Times. Les tres etapes de pedra, bronze
i ferro van ser establertes per Christian Jürgensen Thomsen.
28
Però la seva sofisticada tècnica agrícola i la seva invenció de la silvicultura van quedar totalment aïllades de la resta del
món fins cap al 1930, quan els aviadors varen descobrir tot un país desconegut, amb alta densitat de població i una
agricultura molt evolucionada, als highlands de Nova Guinea.
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10. MAPES (Basats en els mapes de l’Editorial Alpina.)

Fig. 174. Serra de l’Arca i voltants:
1. Abric de Casanoves
2. Dolmen de Cruïlles
3. Tomba de Casanova de Can Serra
4. Casanova de Can Serra

5. Dolmen de la creu del Sastre
6. Serrat dels Moros
7. Dolmen de la Costa de Can Brull
8. Serrat de Puigventós

Fig. 175. Pla de l’Ase Mort. 1. Roca amb gravats.
2. Possibles restes de dolmen/menhir.

9. Cista de la creu de Parròquia
10. Dolmen del pla del Boix
11. Turó de Montgrós
12. Abric de St. Miquel de Canyelles

Fig. 176. 1. Barraca d’en Ramon. 2. Sitja de Llop.
3. Túmul de les Pelunques.
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Fig. 177. D. Dolmen del turó de la Torre. 1 a 6. Roques amb cassoletes.

Fig. 178. 1. La Caseta. 2. Llosa amb gravats. 3. Roca amb cassoleta i creu. 4. Roca de l’Amorriador.

Fig. 179. De la Codina a la Perera. 1. Turó de la Taquilla. 2. Roques amb creus. 3. Roca dels Aubats.
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Fig. 180. Menhir de Perafita.

Fig. 181. Terme de Centelles.
1. Tomba de l’Ollic.
2. Abric del torrent d’en Vila.
3. Paradòlmens del Duc.

Fig. 182. El Bellit. 1. Roques amb gravats.

Fig. 183. Els dòlmens de Balenyà.
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Fig. 184. Pedradreta i llosa de Castellar.
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