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Riquesa prehistorica de la comarca de

Solsona
per

FREDERIC VIVA. C. M. F.

L'errada opinio, generalitzada durant algun temps, de que escas-

sejaven a Catalunya els records i petjades de la civilitzvcio megalitica,

va cada dia rues desfent-se i rectificant se, coerces als treballs dell

geolegs i aficionats a la Prehistirria. Despres que S a in p e r e don
'I

a

coneixer alguns de nostres monuments megalitics desde las columnes

de la Revista de Ciencias Historicas (1880-1881), es cregue que

era reduidissim el perimetre de terres catalanes on podien trobar-se

rastres d'aitals curioses construccions. limitat solament a algunes

petites extensions de les provfncies de Girona i Barcelona. Aixampla

bona cosa D. L I u i s M. I V i d a I aquestes estretes fites l'any 1X893..

publicant la troballa i descripcio de bon nombre de dolmens i menhirs

de la provincia de Lleida, amb alguns mes descoberts a la de Girona;

anys despres allarga aquesta Ilista, fent pujar fins a 24 els dolmens

reconeguts o visitats per ell mateix.
Tarragona volgue contribuir tambe a enriquir els coneixements

prehistorics de la provincia amb la col laboracio de D . Pan T e i xi

d o r , qui publica I'any 1899 la descripcio d'una dotzena de baumes dels

troglodites que poblaren la regio tarragonina. Amb els Iloats treballs

d ' E n Pere A l s i us sobre Serinya i els d ' E n C a z u r r o sobre

megalits de la comarca de Girona, amb d'altres monografies donades

a l estampa darreranent, s'es vist creixer considerablement i multi-

plicar-se les comprovants de la cultura megalitica de tot el territori

catala, palesant fins a la evidencia que I'opinio aquella de que no es

trobava a Catalunya eixa mena de monuments era filla solament del

desconeixement i de la falta d'investigacio detinguda.
Amb tot i aixo, que sobrava rao a M n. F o n t quan assegurava

I'any 1905 que mancava encara molta feina a fer en I'estudi de la proto-

historia de nostra terra, podran assegurar-se'n els aficionats an aquesta

branca de les ciencies naturals, visitant la riquissima col'leccio de
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material prehistoric d'aquesta comarca de Solsona , que es troba recu-
Ilida dins d'una sala espaiosa del Museu Diocesa i que gairebe Iota
-es inedita encara Un recercador entusiasta troba aquesta llei d'estudis
en ('actual Delegat Director de I'esmentat Museu , M n. J o a n S e r r a
i V i I a r o , qui havent comencat ('any 190 5 a explorar la comarca en
totes direccions , de des La Seu d'Urgell fins a Berga, es a dir, de des
la conca alta del Segre fins al Cardoner i Llobregat , ha vist durant
aqueixos pocs anys coronats gloriosament els seus esforFos , aportant
a nostra ciencia regional copiosos i preuats tresors de material cien-
tffic. I mirat des de aquet punt de vista, segurarnent que el Muse:
Episcopal de Solsona s*al^a corn un dels mes importants de tot Cata-
lunya per la riquesa gran, bon ordre i fidel constatacio dels objectes
prehistorics que s'hi veuen reunits.

Al any i mitg de conien^ada la tasca , portava ja Pavans dit Di
rector explorades prop duna vintena de baumes , habitades avui dia
encara les mes grans per nomades i pastors, i recollint de totes els
objectes soterrats i anotant les demes senyals palesadores d'haver
servit un temps d'habitacio o be de sepultura a n els homes primitius.
Amb les baumes i coves ana descobrint al mateix temps una bona pila
de megalits o dolmens; els explora tots detingudament Fun darrera
I altre, apuntant les dates mes importants de cada un , referents a la
situacio, orientacio astronomica , nombre, mides i disposicio de les
grans pedres i re;ollint tota mena d 'objectes i utensilis, com ossos
d'home i de besties , destrals i fletxes de pedra i de metall, olles i
plats de ceramica , collars i agulles i tot quan pot la ciencia aprofitar
per reconeixer I'estat de cultura de les races primitives . El nombre
de megalits aixi, amb tanta cura i paciencia estudiats i explorats Cs
for(; a interessant , car s'acosta ja a la respetable xifra de cinquanta,
inr.dits i desconeguts gairebe tots , i alguns pocs , com els de Valmanya
i PinOs, i el de la Cabana del Moro de Bescaran , que havien sigut
solament citats abans o Ileugerament descrits, foren tambe excavats
minuciosament i registrats per a traure'n el material prehistoric que hi
jeia enterrat.

Amb aquestes referencies no semblara ponderacio exagerada to
que havem dit sobres la importancia que per la ciencia prehistorica de
Catalunya to ja avui dia el Museu Diocesa de Solsona. Passen ja de
deu les vitrines espaioses i de mes d ' un pis, curulles totes dels objec-
tes prehistorics recollits en les excavacions de baumes i megalits. Cada
una de les estacions ocupa el sea departament , separat de les veines
5mb tes convenients divisories , on hi son aplegats i ordenats tots els
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restos d armes i utensilis d'una mateixa procedencia: cranis humans,

dolicocefals els mes, alguns amb les arcades superciliars ben promi-

nents i d'altres amb senyals innegables de trepanacio, tenint-ne pre-

ses tambe les mides antropometriques; despres les altres menes

d'ossos importants -ixi de persona coin d'animals, sovintejant els

cranis dels gossos que amb llurs amos foren inhumats. Segueixen les

armes o destrals de basalt, d'esquist o de diorita, les pontes de fletxa,

microlits i esberles de silex usades per a tallar o serrar; punxons i

agulles d'os, manecs de banya de cervo, bracalets i collars de frag-

ments treballats de petxina o be de petites valves senceres de colum-

bella, cassis i dentalium (que potser serviren de moneda), i tambe

de vertebres de peix, de trocets d'ambar i serpentina; arrecades

d'ullals de senglar i molts altres motius d'adornament. No hi falten

tampoc algunes armes i utensilis de metall, corn anells i fletxes, i fins

i tot tins motllos de destral cavats a la pedra per vuidar-hi el metall

fos. Abundosos hi son aixi mateix els restos de ceramica, amb els que

s'han pogut reconstruir peces magnifiques de tines, olles i plats,

importants ja per la grand•aria i varietat de formes, com tambe per la

el'legancia i enginy dels dibuixos geometrics i ratliats que presentee.

Fora certament gran Ilastima que tota aquesta riquesa de material

prehistoric, tan curosament cercat i ordenat hagues de quedar estan-

tis i mut a dins de les vidrieres del Museu solsoni, sense pooguer esser

facilment consultat pets allunyats d'aquesta ciutat de rnuntanya. Ales

confiadament podem esperar que no sera aixi, car l'esmentat Direc-

tor tc posades les mans al treball d'inventariar cientificainent les

observacions i troballes amb el proposit de donar a l'estampa abans

de gaire els feliGos resultats de ses recerques. I per a que puga com-

pendres millor limportancia d'aquesta col-leccio prehistOrica, donare

per via de mostra tin resum o sintesi de les observacions i objectes

del dolmen de Llanera, del que'n to l'estudi del tot fet i acabat.

Fou trobat aquest dolmen al terine municipal de Llanera, Ilogaret

distant tins pocs kilometres de Solsona, essent conegut del ve'inat

amb el nom de Torre del Moro. Ve a esser aquesta construccio

megalitica corn una galeria coberta, presentant la carnara interior la

figura triangular. Les parets estan formades per megalits redre4ats

que sostenen altres grans pedres agegudes, arribant el conjunt a 9 m.

de Ilargada per 1 `90 m. d'amplada. A dins i isolat dels altres megalits

hi fou trobada una altra pedra dreta, a tall de columna o menhir, que

potser no tenia altra fi que la d'aguntar alguna de les grans Hoses de

la coberta, si ja no servia de senyal divisoria de les cambres funera-
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ria i d'habitacio.-Fou voltada aquesta construcciO d'una mena de

cromlec o cercle de pedres, separada la una de 1'altra per una distancia

de prop d'un metre; no en queden mes que 13, fetes malbe les altres

per les obres de cultic dels pagesos, pro amb la disposicio d'aquelles

n'hi ha prou per a compendre que el diametre de la rodona s'extenia a

rues de 21) in. D'aquestes pedres arranca, corn de fonarnent, el tumu-

lus que s'aixeca fins al extrem superior de la cambra dolmenica.

Comparades aquestes dimensions amb les del famos dolmen de la

Cova den Daina de Romanya de la Selva, es veu tot seguit com el

me-alit de Llanera excedeix bona pila en grandaria en el de Rornanya,

ja que les-mides exteriors de la cambra II aquest no arriben mes que

a 7`70 in de llargada, i no passant de l l m. el diametre del cercle de

pedres tumulars. Amb tot i aixo. un i altre semblen obra d una ma-

teixa o semblant civilitzacio, si em de creure a la figura de fulles de

llorer que presentee les fletxes en ambdos monuments trobades.

Entre els objectes recollits en el dolmen de la Torre del Moro

denies dun hombre considerable d'esberles de silex, de puntes de

fletxa de figura d'eura i de llorer, de colteils i serres, son dignes

d'esment dos microlits, no barroers mateix que arrancats del mull de

la pedra foguera a cop sec i aixi empleats, corn els que atribueix Siret a

In indristria postquaternaria o dels primers temps del neolitic, sing que

porter les vores hermosament treballades amb retocs nombrosos,

corn si haguessin sigut pulits o cicellats en plena cultura neolitica..

Arnb aquests vestigis de pedra pulida aparegueren barrejats
alguns pocs fragments petits de metall, document significatiu, que
junt amb la forma fullosa de les fletxes i la existencia del tumulus

voltant al dolmen, fa soposar que correspon aquesta obra rnegalitica
al periode eneolitic o dels primers assaigs del metall.

Dels ossos trobats, encara que nombrosos, no'n pogue treure
I Antropometria gaire llunr, donat llur estat terros i de complerta

descomposicio. Entre els fragments de ceramica, nhi ha alguns que
recorden les formes tipiques de la de Argar, i d'altres amb dibuixos
el Iegants i senzills al ensems, fets amb incisions fondes, molt sem-
blants als de la ceramica de Cienpozuelos i de la trobada a la Cova
Fonda de Vilavella (Tarragona). I aquesta observacio sembla venir
a co nfirmar la hipotesi d ' E n V i d a I d'haver sigut una mateixa la civi-
litzacio dels troglodites del NE. i SE. d'Espanya durant els temps de
la pedra pulida, encara que'Is primers no abandonessin com els segons
les baumes i coves que'ls hi servien d'habitacio i sepulcre.

Seminari de Solsona, mare, 1919.


