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Resum

L’estudi del megalitisme de Catalunya, i en especial del de la Catalunya Sud, ha experimentat grans canvis en les darreres quatre dèca-
des (1980-2020), gràcies a algunes excavacions puntuals de gran repercussió, com la del dolmen dels Reguers de Seró (Artesa de Segre) 
o la del menhir del Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès), tots dos amb gravats inèdits, i també, sobretot, gràcies a les campanyes de 
llarga durada centrades en territoris concrets com l’Alt Empordà, la zona de Tavertet (Osona) o, més recentment, el Maresme - Baix 
Vallès. Sense oblidar la gran tasca feta a la zona dolmènica occidental, com a Odèn (Solsonès), ni tampoc les noves excavacions i estu-
dis sobre les cistes neolítiques soterrades del Solsonià (Solsonès), que ara veiem integrades en el megalitisme de Catalunya, un període 
molt més complex, llarg i variat del que imaginàvem fins als anys setanta del segle xx. En efecte, actualment, la cronologia del megali-
tisme català s’estén des del Neolític mitjà inicial (4500 aC) fins als inicis de l’edat del bronze (1800 aC), més de 2.500 anys a través de 
grups culturals neolítics, calcolítics i de l’edat del bronze, units pel costum d’enterrar els morts en tombes pètries més o menys monu-
mentals, que són el seu tret distintiu. I, al costat de les sepultures, aquestes darreres dècades ens han permès conèixer, finalment, al-
guns dels poblats on vivien els seus constructors, com el de Ca n’Isac (Palau-saverdera, Alt Empordà); s’han descobert nous menhirs i 
també recintes o cromlecs fets de menhirs o al voltant de menhirs a prop de les zones d’hàbitat; i ha aparegut una nova estatuària me-
galítica, com la de Ca l’Estrada (Canovelles, Granollers, Vallès Oriental), que ens apropa al món megalític del sud-est francès i alhora 
enriqueix els registres coneguts en relació amb l’art megalític de les nostres terres, molt centrat fins ara en els gravats esquemàtics an-
tropomorfs i geomètrics d’alguns sepulcres megalítics de l’Alt Empordà, el Rosselló i el Conflent.

Paraules clau: Catalunya Sud, Neolític mitjà - bronze antic, dòlmens, menhirs i art megalític

* Adreça de contacte: E-mail: joseptarrus@gmail.com

Els territoris megalítics i els grups 
cronològics

Aquesta vegada, el territori estudiat serà la Catalunya 
Sud, des del Pirineu fins a l’Ebre, perquè la part de la Ca-
talunya Nord es va publicar ara fa pocs anys als Annals de 
l’Institut d’Estudis Gironins.1 Tot i això, hi farem cons-
tants referències, ja que entre les poblacions prehistòri-
ques d’aquesta època a banda i banda del Pirineu català 
les diferències culturals són molt poques i actuen més en 
el sentit est-oest que en el de nord-sud.

La recerca megalítica a la Catalunya Sud comença a fi-
nals del segle xix amb diversos erudits com Lluís Marià 
Vidal, enginyer i geòleg,2 però pren forma sobretot a prin-
cipis del segle xx gràcies a estudiosos i arqueòlegs com 
Agustí Casas,3 Manuel Cazurro,4 Pere Bosch i Gimpera5 i 
Lluís Pericot6-7 (tots dos professors de la Universitat de 
Barcelona), Joan Serra i Vilaró8 i Isidre Macau.9 Venen tot 
seguit Joan Maluquer de Motes,10 Lluís Esteva (mestre a 
Sant Feliu de Guíxols),11-15 Ricard Batista,16-18 Miquel 

Cura,19-22 Josep Castany,23-25 Miquel Molist,26-27 Joan B. 
López,28-30 Josep Tarrús31-33 i molts d’altres que continua-
ran la recerca fins als nostres dies.34-35

Tanmateix, cal assenyalar que els estudis sobre el ves-
sant nord de l’Albera, a tota la Catalunya Nord,36 i 1 i tam-
bé els que es refereixen a tot el sud-est de França han estat 
sempre una inspiració per comprendre millor el nostre 
megalitisme i situar-lo dins el Mediterrani occidental.37-38

Els territoris megalítics de la Catalunya Sud són molt 
diversos i no cobreixen pas tot el país (fig. 1). Se’ls troba 
entre el Pirineu i una mica més enllà dels rius Llobregat i 
Cardener (afluent del Llobregat),6-7 ben bé fins al Gaià i el 
Corb (afluent del Segre),18 i 39 que són actualment el límit 
sud dels sepulcres megalítics catalans, representats per la 
galeria catalana del Mas Pla de Valldossera i la caixa me-
galítica de la Cabanyota de Bonany, tots dos al municipi 
de Querol a l’Alt Camp.40-41 Recordem, però, que si tenim 
en compte la Pedra Fita de Botarell, amb cassoletes i creus 
de cristianització medievals, com un possible menhir pre-
històric, llavors el límit meridional del megalitisme a Ca-
talunya baixaria fins a la riera d’Alforja, en ple Baix 
Camp.42
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Més enllà, com sabem, comença una àrea inexplicable-
ment buida que s’allarga per tot el País Valencià fins a 
Múrcia, on s’han identificat diversos dòlmens i menhirs, i 
és clar, l’Andalusia oriental, on el megalitisme reprèn tota 
la seva força. No se sap encara quina pot ser la raó d’aques-
ta manca de dòlmens al sud de Tarragona i València, ja 
que els grups prehistòrics, des del Neolític final fins a 
l’edat del bronze inicial, són molt similars als que conei-
xem a la resta de Catalunya i a la península Ibèrica mega-
lítica. 

Actualment hi ha uns 423 sepulcres megalítics segurs a 
la Catalunya Sud, entre cistes neolítiques amb túmul i ve-
ritables dòlmens (no hi comptem, com hem dit, les cistes 
neolítiques solsonianes), que representarien potser uns 
dos terços dels que hi havia originàriament, segurament 
més de 600 tombes per uns 20.000 km2 amb presència 
megalítica, és a dir, un dolmen cada 35 km2.

Pel que fa als menhirs, estàtues menhir i esteles, la xifra 
puja a uns 120, encara que en aquest cas només en podem 
considerar segurs, prehistòrics, unes poques desenes. Se-
rien aquells que han proporcionat materials arqueològics 
al seu entorn, estan associats a sepultures megalítiques i 
formen part de cromlecs o de recintes; o bé, els casos més 
rars, quan es tracta de menhirs indiscutibles sigui per la 
seva forma i afaiçonaments o perquè presenten gravats 
clarament prehistòrics. La resta, les nombroses pedres 
dretes o pedres fites de Catalunya, aïllades i sense contex-
tos segurs, només les considerem possibles menhirs pre-
històrics quan en sabem notícies històriques medievals o 
modernes d’una certa antiguitat, que no remunten gene-
ralment més enllà dels segles ix-x, l’època carolíngia, i 
que sovint van associades a llegendes locals variades, mol-
tes relacionades amb el dimoni.

Pel que fa a la Catalunya Nord, s’han comptabilitzat36 i 1 
uns 116 sepulcres megalítics segurs (potser 150 original-
ment, si hi afegim un terç més) i només 11 menhirs en 
una extensió cinc vegades menor que la zona megalítica 
de la Catalunya Sud. Si ens fixem únicament en els sepul-
cres megalítics, la seva densitat seria, doncs, molt similar: 
un dolmen cada 30 km2. 

Aquestes tombes megalítiques es reparteixen en dues 
zones ben diferenciades:

— La zona costanera, a l’est, amb sepulcres de corredor 
antics amb cambres subcirculars i trapezoïdals (Neolític 
mitjà i final, 4000-3200 aC), i recents amb cambres rec-
tangulars i galeries catalanes (Neolític final / Calcolític 
antic, 3200-2700 aC). Recentment, s’hi han descobert dos 
grans túmuls amb tombes (cistes?) internes a Vilanera 
(l’Escala, Alt Empordà) d’aspecte molt antic, un dels quals 
va proporcionar l’any 2016 ceràmiques Montboló, un mi-
cròlit triangular de sílex i diversos enterraments en posi-
ció arronsada dins i fora de la cambra funerària.43

—Les serres i els altiplans de l’interior, a l’oest, amb cis-
tes neolítiques amb túmul (Tavertet, Osona, Neolític mit-
jà inicial, 4500-3900 aC), les cistes neolítiques soterrades 
del Solsonià (Neolític mitjà ple, 3900-3400 aC) i dòlmens 
simples i caixes megalítiques (Calcolític recent i edat del 

bronze inicial, 2700-1800 aC). Durant la darrera part del 
Neolític final o Calcolític antic (3000-2700 aC) es comen-
cen a bastir les galeries catalanes, la darrera evolució dels 
sepulcres de corredor locals, a les zones interiors, tant als 
contraforts del Pirineu com als altiplans centrals. 

L’origen del megalitisme de Catalunya sempre ha estat 
motiu de discussió. Es tracta d’una emergència local a 
partir de les cistes amb túmul del Neolític mitjà inicial o 
de les cistes soterrades del Solsonià durant el Neolític mit-
jà ple dels altiplans interiors; o bé de l’arribada d’influèn-
cies atlàntiques (sepulcres de corredor) a través del passa-
dís de la Garona fins a l’extrem oriental del Pirineu? O 
potser el ric món megalític de la part occidental de la pe-
nínsula Ibèrica (Portugal, Galícia, Cantàbric), també amb 
sepulcres de corredor antics, va arribar a Catalunya a tra-
vés del Pirineu basc i aragonès, tot i l’absència d’aquesta 
mena de tombes antigues tant a Aragó com a la Catalunya 
occidental? No tenim encara una resposta segura per a 
aquestes preguntes que ja es formulaven Pere Bosch i 
Gimpera i Lluís Pericot fa més de cent anys.

En tot cas, recordem que en la concentració megalítica 
de l’Alt Empordà - Rosselló, a l’Albera, la serra de Rodes i 
el cap de Creus, la més important de Catalunya, hi ha un 
gran nombre de sepulcres de corredor antics que no re-
trobem ni més al nord (Conflent-Vallespir), ni més al sud 
(Baix Empordà), fora d’algun cas puntual (Puig ses For-
ques, Calonge), i encara menys entre el Maresme i l’Alt 
Camp.

La distribució topogràfica dels dòlmens d’aquesta zona 
fronterera entre l’Alt Empordà i el Rosselló, estudiada re-
centment, ens revela que se situen sobretot als cims 
(30,39 %) i als vessants de les muntanyes (54,9 %), però 
també a les valls (1,96 %) i les planes (12,75 %), indrets on 
haurien sofert el percentatge més gran de destrucció a 
causa dels conreus. En aquesta mateixa zona, els sepulcres 
de corredor antics s’orienten indiferentment al sud-est i al 
sud-oest, mentre que les galeries catalanes més elaborades 
acostumen a centrar-se al sud-est, al voltant dels 100-150 
graus.31-32 i 44

Les tombes megalítiques: fases i tipus 
variats

Fase I
Les tombes megalítiques més antigues de la Catalunya 
Sud són les cistes neolítiques amb túmul (4500-4000 aC, 
grup de Montboló del Neolític mitjà inicial), tipus Taver-
tet-Vilanera-Caramany, ben datades per C-14 i amb un 
aixovar ceràmic Montboló.26, 43 i 45 Per a aquesta fase I i per 
a la següent fase II de les terres interiors amb cistes soter-
rades del Solsonià (Neolític mitjà ple) s’ha parlat d’un 
protomegalitisme, però la irrupció dels sepulcres de cor-
redor amb cambra subcircular dins la primera meitat del 
iv mil·lenni aC, si no són d’abans, s’ha de considerar ja 
com un veritable megalitisme33 (fig. 2).
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Fase II
Aquest és el període de les cistes soterrades sense túmul (o 
semisoterrades amb túmuls senzills) del Solsonès (4000-
3400 aC, grup solsonià del Neolític mitjà ple) i els territo-
ris veïns (Andorra, Alt Urgell, Segarra, Berguedà, Bages, 
Moianès) sobre els altiplans centrals i la serra pirinenca.8 i 

46 Totes aquestes tombes estan ben datades per C-14 
(Costa dels Garrics del Caballol I-II, Pinell de Solso-
nès)24-25 dins l’espai cronològic esperat del Neolític mitjà 
ple (4000-3400 aC), tenint en compte els seus aixovars fu-
neraris (fig. 3).

A l’Alt Empordà comencen en aquest moment els se-
pulcres de corredor antics (amb cambres subcirculars) 
que situem a la primera meitat del iv mil·lenni aC (grup 
Chassey del Neolític mitjà ple, 4000-3400 aC): Font del 
Roure a Espolla, Gutina i Tires Llargues a Sant Climent 
Sescebes, Estanys II a la Jonquera, Barraca d’en Rabert i 
Mas Bofill a Palau-saverdera, Llit de la Generala a Roses, 
etc. També en coneixem algun al Baix Empordà (Puig ses 
Forques, a Calonge), tal com abans ja hem esmentat32 
(fig. 4).

Aquests sepulcres de corredor antics cohabiten amb les 
cistes neolítiques amb túmul de l’Alt Empordà (Vinya 
d’en Berta, Pau; Tomba del General, Roses), de cronolo-
gia incerta, perquè no posseeixen aixovars funeraris in-
discutibles ni datacions per C-14, però que situem per la 
seva arquitectura entre el Neolític mitjà ple i el Neolític 
final.32 Cal recordar que al Baix Empordà - Gironès - Sel-
va hi ha un altre grup de cistes neolítiques amb túmul, 
semblants a les de l’Alt Empordà, que tenim ben datades 
al Neolític final com demostren les excavacions, l’any 
2013, de Xavier Niell a la Roca d’Ivet (Llagostera, Giro-
nès), on va aparèixer un ric aixovar funerari (ceràmica, 
plaquetes de gres, ganivets de sílex i denes discoidals de 
variscita) de finals del iv mil·lenni aC.47

No hi ha pas gaires aixovars funeraris relacionables 
amb el Neolític mitjà ple en aquests sepulcres de corredor 
antics de l’Alt Empordà (vas ceràmic amb coll al Barranc 
d’Espolla i copa amb peu buidat a Tires Llargues, escude-
lles als Estanys II; els micròlits geomètrics de sílex, un tra-
pezoidal i un altre en segment de cercle, a Gutina i Estanys 
II; denes en barrilet o cilíndriques de variscita a Tires 
Llargues, Font del Roure i Comes Llobes dels Pils). Sorto-
sament, hi ha dues datacions per C-14 en dos dòlmens 
d’aquesta classe: els sepulcres de corredor amb cambra 
subcircular d’Arreganyats (Espolla) i de Tires Llargues 
(Sant Climent Sescebes), que ens situen perfectament en 
aquesta franja d’inicis del iv mil·lenni aC.32

Fase III
Els sepulcres de corredor antics amb cambra trapezoidal, 
curta o llarga, estan documentats a l’Alt Empordà - Rosse-
lló almenys a la segona meitat del iv mil·lenni aC (grups 
del Neolític final, Veraza i altres, 3400-3000 aC). Són els 
dòlmens més freqüents a l’Alt Empordà: Coll de Farella a 
Portbou, Banya de Saus a la Jonquera, Barranc a Espolla, 
Comes Llobes dels Pils, Solar d’en Gibert a Rabós d’Em-

pordà, Vinya del Rei a Vilajuïga, Vinyes Mortes I a Pau, 
Sureda I a Palau-saverdera, Creu d’en Cobertella a Roses, 
etc. N’hi ha també a l’Albera nord, al Rosselló: Coma Es-
tepera i Coll de les Portes a Cervera, Coll de Brau i Coll de 
la Creu a Banyuls, Cova de l’Alarb de Valmy a Argelers, 
etc. N’hi ha igualment algun al Baix Empordà: Llobinar, a 
Fitor (Forallac).32-33

Fase IV
En aquesta fase apareixen els sepulcres de corredor re-
cents o evolucionats de la Catalunya Sud, que tenen la 
cambra rectangular i el corredor ample, anomenats usual-
ment galeries catalanes. Les tenim documentades a l’Alt 
Empordà des del final del iv mil·lenni aC fins a l’inici del 
iii mil·lenni aC (grups del Neolític final, Veraza i d’altres, 
3400-2700 aC). A l’Alt Empordà se’n pot seguir l’evolució 
des de la fase dels sepulcres de corredor amb cambra tra-
pezoidal que donen lloc primer a tipus intermedis amb 
cambra rectangular i corredor estret amb lloses encara 
encavalcades (Talaia i Ruïnes a Vilajuïga; Mas de la Mata 
al Port de la Selva) i posteriorment a les galeries catalanes 
clàssiques, ja amb els corredors amples i lloses disposades 
cantell contra cantell (Rocalba i Barraca del Lladre a Agu-
llana, Coll de Madàs I a Cantallops).32-33

Aquestes galeries catalanes, amb plantes en V o en U, 
són els grans monuments megalítics característics del 
Baix Empordà i de tota la costa catalana, així com dels al-
tiplans centrals i dels contraforts pirinencs de l’oest de 
Catalunya: Cova d’en Daina a Romanyà de la Selva i Ce-
mentiri dels Moros a Torrent, Baix Empordà; Puig ses 
Lloses a Folgueroles, Osona; Tomba del Moro de Llanera 
a Torà, Segarra; Mas Pla de Valldossera a Querol, Alt 
Camp, etc. (fig. 5). Les retrobem també a la Catalunya 
Nord, on són igualment els grans monuments megalítics 
d’aquelles comarques: Na Cristiana a Sant Joan d’Albera, 
la Balma del Moro a la Roca de l’Albera i Serrat d’en Jac-
ques II a Sant Miquel de Llotes, al Rosselló; Serramitjana 
al Catllà i Mas de Lluçanes a Tarerac, al Conflent, i Molí 
de Vent a Bellestar de la Frontera, a la Fenolleda.36 i 1

La presència d’aixovars funeraris del Neolític final hi 
està ben documentada, tant als sepulcres de corredor an-
tics com a les galeries catalanes: nombroses plaquetes 
d’esquist, grans làmines i puntes perforants de sageta de 
sílex, però també un bol decorat amb triangles gravats (ti-
pus Treilles) i vasos del grup de Veraza a la galeria catala-
na del Cementiri dels Moros (Torrent, Baix Empordà), a 
més d’un altre bol amb botons i triangles gravats a la gale-
ria catalana de la Tomba del Moro de Llanera (Torà, Se-
garra).48

Cal lamentar l’absència de datacions per C-14 en sepul-
cres megalítics que ajudin a fixar cronològicament aquests 
aixovars funeraris del Neolític final, però coneixem altres 
sepultures en contextos d’ambient megalític de tipus Ve-
raza o similars que sí que en tenen. Per exemple, la cova 
dolmen amb corredor megalític del Tossal Gros (Torroe-
lla de Montgrí, Baix Empordà), amb un aixovar que in-
clou també un vas decorat amb triangles gravats, i l’abric 
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sepulcral del Cau d’en Calvet (Torroella de Montgrí, Baix 
Empordà), amb un aixovar funerari format per vasos Ve-
raza. Les datacions per C-14 d’aquests jaciments, fetes so-
bre ossos humans, ens situen aquesta mena d’aixovars fu-
neraris entre el 3400 i el 2700 aC.50 i 49

Fase V
Tot seguit, al llarg del iii mil·lenni aC apareixen els dòl-
mens simples a Catalunya, amb diversos sistemes d’accés 
frontal a la cambra funerària: per vestíbul/pou, com el del 
Salt d’en Peió a Sant Climent Sescebes (fig. 6); per fines-
tra, com el de la Sureda a Morellàs (Vallespir)51 o el de la 
Cabana d’en Lluís a Noves de Segre (Alt Urgell)52 (fig. 7); 
per tancament amb un mur, com el dels Estanys III a Sant 
Climent Sescebes (Alt Empordà),53 i fins i tot per un vestí-
bul-corredor, com el de la Cabana de la Llosa de Bescaran, 
a les Valls de Valira (Alt Urgell), excavat entre 2015 i 2016 
per Gerard Remolins.

Igualment, apareixen ara les caixes megalítiques amb 
accés zenital per desplaçament de la coberta (Serrat dels 
Quadrats, Montan de Tost, Alt Urgell) (fig. 8), que es rela-
cionen primer amb els grups campaniformes del Calcolí-
tic recent, 2700-2200 aC, i més tard amb grups de l’edat 
del bronze antiga (2200-1800 aC).54-60, 33 i 52

En aquestes darreres fases, moltes classes de sepultures 
alternatives són també utilitzades per a les inhumacions: 
fosses amb una gran coberta ben treballada (abans cone-
gudes erròniament com a hemidòlmens); tolos com el de 
Serra de Clarena a Castellfollit del Boix, Bages;61 hipogeus 
o coves artificials, com el de la Costa de Can Martorell a 
Dosrius, Maresme,62 i també coves dòlmens, paradòl-
mens i abrics sepulcrals, així com cavitats naturals.63-65

Els aixovars campaniformes (vasos d’estil Internacio-
nal Marítim i Regional Pirinenc, denes tubulars o cilín-
driques esfèriques d’or, braçals d’arquer d’esquist, puntes 
de sílex triangulars amb alerons escairats) són presents 
tant en els sepulcres de corredor antics i evolucionats (ga-
leries catalanes) com en els dòlmens simples i caixes me-
galítiques, o a les sepultures alternatives. De fet, aquests 
són els primers materials ceràmics que van ser determi-
nats i serviren per a afirmar l’antiguitat dels dòlmens a 
principis del segle xx.

Les datacions per C-14 en relació amb aquests mate-
rials campaniformes, eixits de dòlmens o d’hipogeus, no 
són gaire nombroses, però el darrer decenni ens n’ha for-
nit tres exemples fiables sobre ossos humans: el dolmen 
simple amb accés frontal per finestra o llosa rebaixada de 
Reguers de Seró (Noguera), amb un aixovar funerari ex-
clusivament campaniforme, tipus Epimarítim28 i amb una 
data C-14 dels voltants del 2700 aC; l’hipogeu amb accés 
megalític de la Costa de Can Martorell (Dosrius, Mares-
me), amb un aixovar funerari exclusivament campani-
forme pirinenc62 i tres dates C-14 entre 2400 i 2200 aC, i 
l’hipogeu del Carrer de París (Cerdanyola del Vallès, Va-
llès Occidental), amb un aixovar funerari amb campani-
forme marítim i pirinenc66 i dues dates C-14 entre 2700 i 
2400 aC.

A més a més, tenim dues altres datacions més per C-14 
de tombes que contenen aixovars funeraris situats al Cal-
colític recent campaniforme: la caixa megalítica de Lo 
Pou d’Eina (Alta Cerdanya), amb una data C-14 sobre 
carbons de la cambra al voltant del 2700 aC,36 i el paradol-
men del Cau de la Guineu de Sant Mateu de Bages, amb 
una altra data C-14 sobre ossos humans al voltant del 
2600 aC.23

Els aixovars funeraris de l’edat del bronze antiga, i tam-
bé mitjana i final, són freqüents en tots els tipus de dòl-
mens catalans i les sepultures alternatives. S’han obtingut 
algunes datacions C-14 sobre ossos humans d’aquestes 
fases terminals del megalitisme català. Recordem els casos 
del tolos de Serra Clarena I (Castellfollit del Boix, Bages), 
amb un aixovar funerari característic de l’edat del bronze 
antiga, tipus epicampaniforme61 i una data C-14 al voltant 
del 2100 aC; del probable dolmen simple amb accés fron-
tal per corredor vestíbul de les Maioles (Rubió, Anoia), 
amb un aixovar funerari característic de l’edat del bronze 
antiga34 i tres dates per C-14 al voltant del 1800 aC, i del 
paradolmen amb accés megalític de Tafania (Ventalló, 
Alt Empordà), amb un aixovar funerari propi de l’edat del 
bronze antiga i una data per C-14 al voltant del 1600 aC.64

3. Els morts : pràctiques funeràries  
i antropologia

És complicat parlar de les pràctiques funeràries associades 
als dòlmens catalans del sud del Pirineu perquè les restes 
humanes hi són rares, sobretot en els veritables dòlmens, 
bastits per damunt del sòl, des dels sepulcres de corredor 
antics fins a les caixes megalítiques. La seva visibilitat, que 
ha propiciat freqüents saqueigs i degradacions vandàli-
ques, al costat de l’erosió natural, en són les causes princi-
pals. En canvi, la troballa de restes humanes és ben corrent 
en la majoria de les cistes neolítiques, sobretot en les tom-
bes enterrades (Solsonià, Neolític mitjà ple), però també en 
les aèries (bastides sobre el terreny) sota grans túmuls, com 
les de l’àrea de Tavertet del Neolític mitjà inicial. En aquests 
darrers monuments hi trobem sobretot enterraments indi-
viduals o dobles, en posició arronsada, segurament dins 
una mortalla, en un espai sepulcral buit.26-27 i 24-25

En el cas d’un sepulcre de corredor antic (Pardals a 
Darnius, Alt Empordà), excavat entre 2003 i 2004,67 hi ha-
via només les restes d’un adult i dos nens, inhumats en 
posició primària (els únics conservats?). Cal recordar que 
alguns sepulcres de corredor antics de l’Alt Empordà te-
nien l’entrada del passadís condemnada (Barranc d’Espo-
lla, Comes Llobes dels Pils, Solar de Gibert), tal com es va 
comprovar durant la seva excavació a inicis dels anys vui-
tanta del segle passat. Això fa pensar que, originalment, hi 
devia haver una forta selecció dels difunts que podien ser 
admesos dins les cambres funeràries d’aquesta classe de 
dòlmens, propis del Neolític mitjà ple i final, malgrat que 
arquitectònicament comptessin amb un corredor per fa-
cilitar-ne la reutilització.32-33 i 68
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Hi ha diverses galeries catalanes, monuments megalí-
tics més grans i més recents que els anteriors, ja en un 
Neolític final / Calcolític antic, que ens han proporcionat 
restes humanes més nombroses, com el Cementiri dels 
Moros de Torrent (Baix Empordà), amb 100-130 indivi-
dus; o el Turó de Sant Dalmau a Palol de Revardit (Pla de 
l’Estany), amb 30-40 individus. A més a més, entre elles hi 
trobem representades totes les edats i els dos gèneres.69 Al 
Cementiri des Moros les restes humanes estaven concen-
trades al fons de la cambra funerària i, quan va ser excavat 
per Lluís Pericot entre 1940 i 194270 i per Lluís Esteva en-
tre 1945 i 1948,13 s’hi observà una certa selecció dels ossos, 
en especial dels cranis que s’apilonaven a tocar la capçale-
ra del monument.

El millor exemple d’enterraments més recents en dòl-
mens simples amb accés per finestra o llosa frontal rebai-
xada el tenim en el dels Reguers de Seró (Artesa de Segre, 
Noguera), en un ambient exclusivament campaniforme, 
és a dir, del Calcolític recent. Allí només s’hi recuperaren 
les restes de dos individus (els únics conservats?), datats 
per C-14, com abans ja hem dit, vers el 2700 aC.28 Per 
contra, en el dolmen simple del mateix tipus del Collet de 
Su (Ardèvol de Pinós, Solsonès), sense presència campa-
niforme i, per tant, potser de l’edat del bronze antiga, hi 
havia divuit cranis al fons de la cambra funerària, dos dels 
quals havien estat trepanats i un altre tenia una punta de 
sageta de coure/bronze clavada en un parietal.71-72

A les sepultures alternatives contemporànies de finals 
del iv i del iii mil·lenni aC també s’hi han descobert restes 
humanes, sobretot a l’hipogeu del Neolític final / Calcolí-
tic antic de l’Estació de l’AVE Sagrera, amb 357 individus 
inhumats;73 i als hipogeus campaniformes (calcolític re-
cent) de la Costa de Can Martorell (Dosrius, Maresme), 
amb 200 individus, la majoria dels quals corresponen a un 
episodi de guerra,62 i del Carrer París (Cerdanyola, Vallès 
Occidental), amb 40 individus.66 En alguns casos, els indi-
vidus són alts (1,80 m), amb cranis braquicèfals i planooc-
cipitals, com en el paradolmen de Tafania (Ventalló, Alt 
Empordà), que pertany ja a l’edat del bronze antiga. 
Aquest fet evoca l’antiga hipòtesi de l’arribada de noves 
poblacions nord-pirinenques a Catalunya a finals del iii o 
a l’inici del ii mil·lenni aC.64 i 74

4. Els hàbitats contemporanis, menhirs  
i recintes megalítics

Entre els poblats a l’aire lliure contemporanis de les ne-
cròpolis megalítiques de la Catalunya Sud, cal destacar el 
de Ca n’Isach (Palau-saverdera, Alt Empordà), excavat en 
dues etapes, entre 1987-1994 i 2000-2003 (fig. 9). S’hi han 
distingit tres fases arquitectòniques i cronològiques: una 
del Neolític mitjà inicial (grup de Montboló), a la qual 
pertanyen una cabana rectangular amb forats de pal dins 
d’una trinxera, situada per sota d’una altra cabana en U 
del Neolític mitjà ple; una altra del Neolític mitjà ple 
(grup de Chassey), a la qual pertanyen quatre cabanes en 

U, adossades de dos en dos, i diversos fogars, forats de pal 
i sitges, excavades al subsol; i una darrera del Neolític fi-
nal (grup de Veraza), a la qual pertanyen la versió final 
d’una gran cabana oval i diversos fogars, un forat suport 
d’una gran gerra i forats de pal. Aquest poblat Neolític 
està envoltat de sepulcres de corredor bastits en diverses 
èpoques, des del Neolític mitjà fins al final. S’han obtingut 
algunes datacions per C-14 dels diferents nivells arqueo-
lògics d’aquest poblat de llarga durada:75-78

— Nivell del Neolític mitjà inicial, a partir de carbons 
del fogar E-22: UBAR-318 = 5.770+/-170 BP = 4331-4096 
aC a 1 sigma.

— Nivell del Neolític mitjà ple, a partir de carbons del 
fogar E-2: UBAR-164 = 5.060+/-100 BP = 3956-3745 aC a 
1 sigma.

— Nivell del Neolític final, a partir de carbons del fo-
gar E-19: UBAR-316 = 4.490+/-90 BP= 3323-2540 aC a 1 
sigma.

Altres assentaments a l’aire lliure de l’Alt Empordà, 
propers a les necròpolis megalítiques, presenten també 
fases del Neolític mitjà ple (Chassey) i del Neolític final 
(Veraza), amb fogars, forats de pal i sitges, però sense ca-
banes ben definides. Coneixem els del Camí dels Banys de 
la Mercè (Capmany), excavat l’any 2005, i el de la Serra 
del Mas Bonet (Vilafant), excavat l’any 2008.79 L’assenta-
ment de Riera Masarac (Pont de Molins), excavat l’any 
1981, pertany únicament al Neolític final (Veraza)80 i va 
aportar estructures com ara forats de pal, sitges reompler-
tes de blocs amb grans gerres i un fogar al coneixement 
d’aquests hàbitats contemporanis del megalitisme altem-
pordanès.

Hi ha, certament, altres possibles hàbitats a l’aire lliure 
a Catalunya, més o menys contemporanis i propers a les 
zones megalítiques, però no és possible de moment esta-
blir una relació entre ells i els sepulcres megalítics del seu 
entorn immediat. Recordem que a la Catalunya megalíti-
ca, per damunt del Llobregat-Cardener, a grans trets, co-
neixem cabanes ovals semienterrades en l’argila, sitges i 
fogars del Neolític final (Veraza) a la Bòbila Madurell 
(Sant Quirze del Vallès), Can Roqueta (Sabadell), Ca l’Es-
trada (Canovelles, Granollers), Can Vinyalets (Santa Per-
petua de Mogoda), al Vallès, o el Camp del Rector (Jorba), 
a l’Anoia; i també cabanes ovals semblants al Calcolític 
recent (campaniforme pirinenc), com les del Bosc del 
Quer (Sant Julià de Vilatorta), a Osona, etc.81-82

Els menhirs i els recintes megalítics de l’Alt Empordà 
els trobem generalment prop dels poblats neolítics, és a 
dir, al costat dels assentaments dels constructors dels dòl-
mens. Els dos recintes megalítics del Mas Baleta III (la 
Jonquera), formats per alineaments de menhirs i excavats 
entre 2005 i 2006, són els més destacables de Catalunya 
(fig. 10). El recinte principal té forma rectangular (7 m × 
4,5 m), amb un corredor d’accés (4 m × 1,75 m), acompa-
nyat per un recinte semicircular al costat sud-oest. Estava 
format en total per 99 petits menhirs amb un menhir cen-
tral antropomorf més alt i l’orientació del passadís era a 
220º sud-oest. La presència d’un nivell, a la base dels men-
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hirs, d’època campaniforme d’estil pirinenc, ens permet 
situar-ne la construcció al Calcolític recent, dins la segona 
meitat del iii mil·lenni aC. Del recinte més antic, situat al 
nord-est de l’estructura principal, només en resten divuit 
petits menhirs que formaven un angle, cosa que ens fa su-
posar que també es tractava d’un recinte rectangular, però 
més petit i amb una cronologia del Neolític final / Calcolí-
tic antic o del Calcolític recent.83

Un altre monument interessant d’aquesta classe és el 
dels Estanys II (la Jonquera, Alt Empordà), excavat l’any 
1988. Es tractava, en aquest cas, d’un recinte format per 
un mur de pedra seca semicircular, que inclou un menhir 
encastat a la seva central, i davant seu una trinxera semi-
circular amb forats de pal interior, que completava el re-
cinte. L’excavació va proporcionar fragments de vasos lli-
sos, situables entre el Neolític mitjà i el final, a més 
d’alguna ascla de sílex.84

Finalment, cal esmentar el cromlec del Pla Marsell o de 
Pins Rosers (Llinars del Vallès, Vallès Oriental), desco-
bert l’any 1879 per Joaquim Mercader i de Belloch, que 
estava format per un petit recinte circular (9 m de diàme-
tre) de menhirs, segurament dotze originalment, dels 
quals en resten només sis, i amb un menhir central més 
alt. Aquest seria el primer cromlec documentat a Catalu-
nya, tot i que no va ser reconegut com a tal fins als anys 
noranta del segle passat.85

5. L’art megalític: als hàbitats, tombes, 
menhirs, abrics i roques a l’aire lliure

L’art megalític a Catalunya era conegut fins al segle xxi 
per les cobertes i lloses decorades (cassoletes i reguerons, 
antropomorfs cruciformes o en phi, cercles simples o amb 
punt, estels i serps) d’alguns dòlmens antics (cistes neolí-
tiques amb túmul i sepulcres de corredor) o recents (dòl-
mens simples) sobretot de l’àrea de l’Alt Empordà - Ros-
selló (fig. 11-12), però que també era present en les fases 
més antigues (Solsonià) del megalitisme dels altiplans i 
serres occidentals.86

Aquest tipus de gravats han estat trobats en assenta-
ments a l’aire lliure (Ca n’Isach, Palau-saverdera), en cis-
tes neolítiques amb túmul (Vinya d’en Berta, Pau), en se-
pulcres de corredor (Barranc d’Espolla, Mores Altes I al 
Port de la Selva i Taula dels Lladres a la Selva de Mar), en 
dòlmens simples (les Closes, Sant Climent Sescebes), en 
menhirs (els Palaus, Agullana) i en roques a l’aire lliure 
(Pedra dels Sacrificis, Capmany) de l’Alt i el Baix Empor-
dà.87-90 i 32 Aquesta classe de gravats són igualment ben co-
neguts a la Catalunya Nord, en especial al Rosselló i al 
Conflent, als peus del Canigó.91

Recentment, però, les recerques del primer decenni del 
segle xxi han revelat nous elements figuratius a l’est i a 
l’oest de Catalunya que ens han deixat un panorama total-
ment diferent, molt més ric i variat.92-94 Primer fou l’està-
tua menhir de Ca l’Estrada (Canovelles, Granollers, Va-
llès Oriental), descoberta l’any 2004, associada al grup de 

la Roergue (Neolític final i Calcolític recent) dels departa-
ments del Tarn i de l’Avairon al sud-est de França;95 des-
prés vindrien les tres grans esteles decorades en baix re-
lleu (xebrons i quadrats) que formaven la cambra del 
dolmen simple de Reguers de Seró (Artesa de Segre, No-
guera), descobert l’any 2007;28-30 tot seguit, les sis esteles 
amb banyes trobades l’any 2008 dins de diverses estructu-
res de la fase Veraza del poblat neolític de la Serra del Mas 
Bonet (Vilafant, Alt Empordà),96 i finalment, el gran 
menhir antropomorf del Pla de les Pruneres (Mollet del 
Vallès), descobert l’any 2009, que duu una T facial amb 
els ulls enfonsats, esculpida en baix relleu a l’anvers, i di-
versos signes esquemàtics gravats al revers (doble oval, 
cercles, serps), com els ja coneguts de l’Alt Empordà - 
Rosselló.97-98

D’altra banda, pensem que cal començar a posar en re-
lació l’art megalític de Catalunya amb les pintures rupes-
tres contemporànies del Neolític i del Calcolític,99 algunes 
de les quals les trobem al costat mateix de les necròpolis 
megalítiques, com seria el cas de l’abric rocós de la Roca 
de les Orenetes de Céllecs (la Roca del Vallès, Vallès 
Oriental),100 mentre que d’altres se situen en zones no 
megalítiques de Catalunya.
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