ORIGENI EVOLUCIODEL MEGALITISME A LES
COMARQUES CENTRALS I OCCIDENTALS DE
CATALUNYA: I
Del Neolític Mitja a I'Edat de Bronze
Miquel Cura

Introducció
Parlar del megalitisme a les terres de I'interior de
Catalunya, es parlar de Mn. Joan Serra i Vilaró, que
en mcnys de deu anys de 19 15 a 1923, porta a terme
Ltnti copiosa tasca, en la qual avui encara hem de
basar-nos obligatoriament. Les seves acurades observacions de camp s'ofereixen aleshores com a heterodoxes cnfront de les síntesis rígides i estereotipades
prcconccbudes per I'ortodoxia academica. Aquest es
possiblcnient, el motiu del seu reglament durant mes
de mig segle.
Quan el 1973 varem prendre contacte amb els
materials exposats en el Museu de Solsona i
observirem el territori, ens adonarem que els fins
aleshores anomenats ((sepulcres de fossa)) de Solsona
cstavcn cstretament relacionats amb I'aparició del
tnegalitisme a terres de l'interiorl, i constatarem que
no resultava arbitraria aquella classificació proposada
per Serra i Vilar6 entre ccmegalits neolítics>) i
((megalits de comencos del metall))'. Així, atorgarem
cl nom de Solsonia al grup cultural dels ((megal~ts
neolítics)), en un intent de trencar, amb noves
denominacions, el calaix de sastre que representava
la cultura Neolítica dels Sepulcres de Fossa3, per
cstablir els inicis d'una dicotomia cultural en front
del Sabadellia, que quedava aleshores definit pels
vertaders ((sepulcres en fossa~4.
Des d'enca hem vingut sostenint, amb les logiques
matisacions cada cop renovadores, que cada nou
intent de síntesi implica un procés d'aparició a les
comarques centrals de Catalunya d'un megalitisme
autocton que s'originaria per evolució del Solsonia.
Per aixo, aquest ((Dossier sobre Megalitisme: Arquitectura i Societat),, resulta un marc idoni per
replantejar aquella problematica donades algunes
descobertes recents a altres contrades catalanes que,
dia a dia, van oferint-nos la complexitat cultural que

s'amaga sota un nom tan generic com el de ((fenomen
megalític)) que, tot i estar fortament arrelat, no deixa
d'esser equívoc i confús.
Hem d'advertir no obstant que l'area presentada
en aquest treball queda limitada a les contrades
occidentals, fet que en principi trenca parcialment la
Catalunya Central. De fet, pero, al llarg de la
Prehistoria aquesta divisió assenyala dues zones,
I'oriental ((oberta)) i matisada constantment per la
problematica de les seqüencies culturals que van
substituint-se a l'area de corredor del pre-litoral, i
I'occidental ((tancada)) a manera de refugi que
progressivament quedara relegada a la zona pirinenca.

El Solsonia o el grup de les cistes neolítiques
Abans de tractar de les cistes neolítiques representades pel Solsonia, cal remarcar la presencia en l'area
motiu d'aquest estudi d'un element forani representat
pels bracalets de petxina, apareguts alguns d'ells en
sepultures que directament o indirectament poden
considerar-se cistes (Noves, Olius, Puigreig) i que
indiquen per primera vegada una relació d'aquesta
area amb la zona meridional entorn ]'Ebre, on els
bracalets apareixen en sepultures formades per petites
lloses (necropolis d'Amposta) atribuibles al Complex
Postcardial. Aquesta referencia no es fortui'ta, ja que
les noves investigacions entorn el procés de neolititzacio apunten al Postcardial com la base cultural d'on
sorgira la disgregació regionalitzant que caracteritza
el Neolític Mitja a Catalunyas.
No volem estrendre'ns amb definicions globals a
I'entorn del Solsonia, definit per I'aspecte funerari
caracteritzat per les ((sepultures en cista)) que oscil.len
entre 1,2 per 0,6 m i 2,2 per 1,2 m, orientades
generalment sobre I'eix Est-Oest, amb inhumacions

individuals o excepcionaln~ent dobles i amb uns
aisovars formats per materials típicament neolítics.
La nostra intenció aquí, és assenyalar algunes
scpultures i conjunts d'aixovars que difereixen de les
pautcs generalitzades i que de fet constitueixen un
csb6s de les problematiques de periodització dintre
d'aqucst grup:

b) Per6 hi ha un altre conjunt d'aixovars que
disposen d'un sílex de diferent qualitat (blanc o
grisenc) on la ceramica no s'ha conservat per estar
molt esmicolada (Els Plans, Cal Tofol) o no n'hi havia
(Povia, Sant Miquel de I'Alzina, Viladebaix, Altaracs,
necropolis del Llord. excepte la sepultura 111) i que
en definitiva representen conjunts molt 11iés pobres.

I , Prohl~rnc~sdc~ ic.ipolocyia: a) Sepultures que
poden qualificar-se de ttmegalítiques)) pel tamany de
ICS lloses emprades o per les seves dimensions
(Cabana del Moro de Sorba o les cistes de la
nccrbpolis de la Feixa del Moro de Juberri).
b) Sepultures parcialment excavades en el terreny,
quc necessariament devien presentar un sistema
tumular de senyalització i protecció (Font Petera,
Can Musset i molt possiblement la Cabana del Moro
de Sorba).

5. P~.ohlcrn~.s(~1.0r101dgi~~.~..
a) Solament disposen1
d'una datació procedent de la cista de la Feixa del
Moro-], 4930 170 BPX.
b) Pero les cronologies relatives aplicables al
Solsonia ens cobreixen més d'un mil.lenni
(3700-2700 aC), amb un origen derivat del Complex
Postcardial i una decadencia durant cl Neolitic
Recent. En aquest ampli marge, la incidkncia del
Sabadellia semblaria configurar-se entorn del 3200 al
2800 aC, és a dir, que les ctsepultures pobres))
ressenyades en I'apartat 4b, han de repartir-se entre
una fase antiga on tindríem el penjoll rectangular d'os
amb dos forats (Povia, Llord-]), i la fase de decadencia
que s'endinsa en el Neolitic Recent. Malauradament,
pel fet de treballar amb materials procedents d'antigues excavacions, aquesta problematica resta només
simplement apuntada.

2. Problemes de ritual: a) Tendencia d'algunes
scpultures a canviar el sentit de la seva orientació
sobre I'eix Nord-Sud (Vilar de Simosa, El Vilar6 de
Riner).
b) Constatació de reutilitzacions que converteixen
cls sepulcres individuals en col.lectius (Vilar de
Simosa, Altaracs- I).
c) Culte al bou: En la tomba del Llord-VI11 es
locnlitza I'esquelet d'un bovid sense cap, i precisament al mig d'aquesta necropolis es constata un
menhir. Hem de tenir en compte que la representació
de bbvids es I'unic element zoomorfic representat en
les inscultures megalítiques sobre menhirs a Bretanya
(Gavrinis), en una fase anterior als sepulcres de
corredor6.

3. Prohlemes d'arqueologia espacial: a) Diverses
sepultures es troben a les proximitats de fonts (Font
Petera, Vinya d'en Picó, del Bisbe) o de rases (Vilar
de Simosa, necropolis del Llord).
b) Pagesos o pastors: Encara que en anteriors
trcballs havíem valorat el caracter ramader d'aquestes
poblacions degut al medi geografic muntanyenc, avui
crcicm que aquella afirmació no pot ser tan contundent i ens inclinem per una economia mixta de
grangers (distribució espacial en petites necropolis,
prcskncia de fonts, indrets de plana, moles a Font
Petcra i Can Rajolí, etc.), base economica i social
característica en les fases de conquesta d'un territori.
Tanmateix a manca d'estudis dels habitats i ecologies,
aquest plantejament resulta hipotetic.
4. Problemes culturals dels aixovars: a) En un
conjunt de sepultures assenyalades en la Taula
següent, observem I'associació de ceramiques de tipus
Sahctdclliu, perles de ((calaitaw i presencia de sílex
mclat; elements que constitueixen una certa irradiació del focus cultural de la plana del Baix Llobregat
vers la Catalunya Central.

*

El Neolitic Recent i I'aparició dels megalits derivats
dels sepulcres de corredor
La primera dificultat consisteix a definir que
entenem per Neolitic Recent, que en cronologia
relativa emmarcaríem entre el 2700 i el 2400 aC.
Creiem que es tracta de la primera fase d'un llarg
i complex període de mutacions que te una durada
aproximada d'un mil.lenni fins a I'aparició de I'Edat
del Bronze. Alguns autors han anomenat aquest llarg
període com Verazia, per similitud al grup cultural
del Llenguadoc occidental, el qual ha estat identificat
sobre un ambit geografic concret i sobretot en
antagonisme a la seqiiencia Ferrieres-Fontbouisse que
es dóna en el Llenguadoc oriental, i per tant, amb una
extensió generalitzada d'aquest terme en ambits
geografics diferents (hom pot acceptar-lo potser per a
la zona del corredor del pre-litoral) hi ha el perill de
construir un nou calaix de sastre on hi entraria tot.
Per altra banda, en el propi Llenguadoc occidental no
queda establerta amb claredat la relació entre els
verazians i el ritual funerari del megalitisme.
Plenament conscients que el Neolitic Recent ens
resta mal conegut, el definiríem tan sols per alguns
elements ceramics de filiació nord-pirinenca (triangles gravats del grup de Treilles o les decoracions de
pastilles repujades i decoracions incises proto-Ferrieres) que substitueixen en aquest moment aquells
esporadics elements chassians que trobavem durant
el Neolitic Mitja, i per tant dintre d'una mateixa
continuitat de relacions trobem indicis de mutacions
i canvis.
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Cal Pessetero-I (~astellfollit)
Vinya d'en Giralt (Cardona)
Pala de Coma-I1 (Bergus, Cardona)
Tomba del Moro (Sorba. Naves)
EI Solar-III (Riner)
El Solar IV (Riner)
Arceda (Llobera)
Cal Rajolí (Llobera)
Vinya d'en Picó (Solsona)

Cementiri (Solsona)
Font d'en Cirera (Lladurq)
Feixa del Moro-l (Juberri, Andorra)
Fig. I . Assoc~acicidc ccrimiqucs de tipus Srrl)rrc/c~lliil. perles de cccalai'ta>)i presencia de sílex melat en diferents scpultures.

La gran novetat a les terres de I'interior de
Catalunya i en relació amb el Megalitisme es
I'aparició de les <(falsesgaleries obertes)) o c(sepulcres
de corredor amples)). representats per la Torre dels
Moros de Llanera i per La Pera. Aquests sepulcres
megalítics monumentals de cambra rectangular amb
corredor de la mateixa amplada que aquella i separats
en algun cas per una ecdalle-hubblotn, constitueixen
els sepulcres megalítics generalitzats a la major part
de ]'Occident europeu com a successors dels sepulcres
de corredor.
La Torre dels Moros de Llanera ofereix entre el
seu aixovar elements característics d'aquesta fase: un
bol decorat amb pastilles repujades a la vora i

triangles gravats similars als del grup de Treilles" un
gobelet amb decoració de ziga-zagues incises de tipus
proto-Ferrieres; la presencia d'un braqalet d'os i una
destral de pedra polida representen així mateix
elements arcaics precampaniformes.
Si I'aparicio de les ccfalses galeries cobertes)) a les
terres de I'interior suposa un canvi brutal en el rituai
funerari com a exponent d'un vertader megalitisme,
que implica el caracter de col~lectivitat tant en
I'aspecte constructiu com en el de ritual, hem de
deduir que les poblacions del Solsonia continuen un
cert procés d'evolucio cap al ritual col.lectiu augmentant el tamany de les seves cistes (Vilar de Simosa.
Caixa del Moro de Castellolo).

1

El Neolitic Final i la irrupció dels vasos campaniformes ~tlnternacionals~~
Considerem com a Neolitic Final aquella segona
fhse en el procés de mutacions que s'inicia amb els
canvis climiitics del Sotsboreal i que en la present area
d'cstudi es prolongaria fins a voltants del 2000 aC, ja
quc no disposem d'elements metal.lics, i quan
apareixen a I'entorn d'aquesta data, cal considerar-10s
intrusius i aportats pel Circui't Occidental Continental del Vas Campaniforme.
6 s precisament al llarg d'aquesta fase que a
I'altipli del Solsones, amb una alqada que oscil.la
cntorn els 800 m snm, on s'havia concentrat la
majoria dels testimonis fins ara mencionats, es
produeix un buit. Paradoxalment, sera a la zona de
la vall del Segre i en alqades de mes de 1100 m snm,
on aquesta fase queda ara plenament representada per
I'aparició de les ((cistes megalítiques)), es a dir,
acluclles que se'ns presenten encerclades per un túmul
o tarter. Elles són les que ens ofereixen la presencia
dc vasos campaniformes d'estil ((marítim)), exceptuant la del Coll d'en Bertran a Cortiuda, que respon
encara a una cista desprovista d'estructura tumularl 1.
L'aparicio de les ((cistes megalítiques)) ens planteja la
problemitica de la seva atribució cultural, sobre la
qual hem tractat en un recent treball i remeto a aquell
per no ser repetitiull.
En un moment final d'aquesta fase coneixem la
sepultura del Collet de les Forques a I'Espunyola, una
sepultura atípica qualificada d'ahemi-dolmen)) per
Scrra i Vilarol, on una estructura tumular recobria
una llosa rectangular de caires arrodonits de 4,l m de
llargada, 1,65 m d'amplada i 0,45 m de gruix, que
tapava una estructura no ben definida a I'interior de
la clual excavada a la codina hi havia una fossa de
forma ovalada de 1,85 m per 1,2 m i 0,35 m de
fondhria.
Durant molt de temps s'havien considerat uniforrncs els seus materials, pero un estudi detallat ens
mostra clarament l'existencia de diverses reutilitzacions: un Neolitic Final de tradició indígena representada pels sílex de color negrós (raspador-nucli en
forma de ((pota de cabra)); peqa denticulada de falq i
la punta de sageta losangica amb retocs-abruptes i
invasors); una intrusió campaniforme amb un material típic de les darreres fases del COC (fragments d'un
vas %M (I-I), punyal de llengüeta i punxó de coure,
puntes de sageta d'aletes i peduncle i una d'elles amb
les aletes carrades, i un botó piramidal); finalment
altres materials (vas ceramic carenat i Ilis, botó
prismitic i els reblons metal.lics) mostrarien la seva
reutilització d'una etapa tardana ja dintre del I1
mil.lenni aC.
Anteriorment havíem assenyalat un buit a I'altipla
de Solsona, pero ens referíem essencialment a noves
tipologies megalítiques i sobretot a la no presencia de
((cistes megalítiques)); pero aixo no exclou les

reutilitzacions de les ((falses galeries cobertes)) que si
be no han presentat vasos campaniformes crinternacionals)) hi ha uns escassos materials atribui'bles a
aquest període, con1 la fulla denticulada de fidl~
(Llanera) o les puntes de sageta amb peduncle i aletes
carrades (Llanera i La Pera).

Eneolitic/Bronze Antic i les noves tipologies de
sepulcres megalítics

A partir del 3000 aC conienca a desenvolupal--se
un segon esclat de I'arquitectura megalítica a Catalunya caracteritzada per noves fornies de scpulcrcs
sense relació amb aquells prototipus del Mcgalitisnie
Vell (sepulcres de corredor i falses galeries cobcrtcs)
pero sí amb una certa filiació tipologica respecte a les
((cistes megalítiques>)que havíem vist iniciar-se ja en
el Neolitic Final.

Fig. 2. Cistes neolitiques del ctSolsonia)). A. Bisbe.-B. Solar-11.-C.
Solar-I.- D. Llord-1V.- E. Colilles.- F. Santa Constanca.- G.
Can Pessetero-I.- H. Arceda.- I. Can Agut.- J. Tomba del Moro
de Sorba (megalit).- K. Clots del Solar-I1 (reutilitzacio a I'Edat
dels Metalls).- L. Vilar de Simosa (col.lectiva).- M. Can Muset
(Tirnul).- Cista megalítica: N. Bressol de la Mare de Déu de
Correa.
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Fig. 3. Distribució gcogrifica del MEGALITISME I i I I a les terres
dc I'intcrior de Catalunya.

Fig. 4. Distribució geografica del MEGALITISME 111 i IV/A a les
terres de I'interior de Catalunya.

De fct, cls nous sepulcres megalítics presenten la
caractcristica uniforme d'cstar construi'ts a I'interior
d'una estructura tumular, característica funeraria del
I 1 mil.lenni, pero ací, a diferencia dels vertaders
túmuls destinats a rebre una sola inhumació i per tant
tancats, perdura el caracter d'enterrament col.lectiu i
Ics condicions que permeten certa facilitat d'accés al
dcposit funerari configuren tres variants principals:
cistes megalítiques, arques amb vestíbul-pou i cambres pirinenques.
Per6 abans de descriure aquests tipus de sepulcres,
caldra fer algunes consideracions entorn als conceptes
Eneolític/Bronze Antic, que es desenvolupen paral.lelament almenys fins al 1500 aC, inici del Bronze
Mitja o Bronze Ple. L'Eneolitic quedaria aleshores
representat per la tradició indígena estretament
relacionada amb el procés de regionalització del Vas
Campaniforme a manera d'una aculturació interna;
mentre que el Bronze Antic queda representat per
noves aportacions etniques testimoniades pels braquicifals alpins que aporten els avencos tecnologies de
la vertadera metal.lúrgia del bronze i un ritual
funerari caracteritzat pel ritual de diposits secundaris
i selectius. De fet, ambdós grups culturals no se'ns
mostren antagonics, conviuen sobre un mateix
territori i no és un fenomen estrany, sinó que es
repeteix en moltes altres contrades europees (relació

Schnurkcramik i Blegleitkeramik al Centre d'Alemanya; Campaniforme i Polada al Nord d'Italia). La
dificultat radica principalment en esbrinar el moment
cronologic i la cultura material propia de les noves
poblacions alpines donada la seva rapida integració i
mestissatge antropologic amb les poblacions autoctones.
Per comprendre aquesta nova situació revisem el
ritual funerari que se'ns ofereix a I'area central, on ja
havíem assenyalat durant el Neolític Final la practica
desaparició del megalitisme. La sepultura del Collet
de Les Forques amb la seva intrusió campaniforme
marca la presencia d'aquells monuments que anomenem ((hemi-dolmens)) que tenen una vigencia molt
curta, les característiques lloses rectangulars arrodonides que tapen estructures cistoides, no ben conegudes i definides, semblen relacionar-se amb els
campaniformes ((pirinencs)>(Can Conill Gros, Coi'ns)
i a Travers, on apareix un punyal metal.lic de
llengüeta evolucionatl3; hom troba així mateix els
campaniformes <<pirinencs))reutilitzant les ((falses
galeries cobertes)) i recentment J. Castany i L. A.
Guerrero han localitzat el primer habitat atribuible a
aquella cultura a Brics d'Ardevoll0. Hi ha molts altres
elements que apunten a aquesta continu'itat en el
conjunt de les <<cistesmegalítiques)) que són recollits

amb molt mes detall en aquest Dossier per R.
Vilardelll4.
No obstant, volem assenyalar que enfront a la
tradició Eneolítica amb el seu ritual d'inhumacions
primaries, apareix el ritual secundari i selectiu que es
relaciona amb la presencia de restes antropologiques
de poblacions braquicefales i que en principi havia
estat detectat a les baumes sepulcralsl5; pero també,
en revisar-les ens trobem amb algunes dades sorprenents que ens permeten parlar de ttcriptes para-megalítiques sota bauma)), ja que de la mateixa manera que
entre els sepulcres megalítics existeix una evolució
tipologica, a les baumes o coves sepulcrals existeixen
difcrents variants en el ritual. Creiem haver-ne
identificat un, si més no a I'area del present estudi,
en comportar la presencia d'un espai tancat per lloses
sota la bauma que recull a manera d'ossera enterraments secundaris i selectius (Aigues Vives, Cau de la
Guineu, Can Cervera, Puigenseric, etc.). Tots aquests
diposits tenen un element comú quant a la seva
cultura material i és la practica inexistencia de
materials. Al Cau de la Cuineu de mes de cinquanta
restes depositades, només hi ha un boto Durfortlo, a
la Cova de Finestres de Madrona, una sageta
pedunculadaI5, a les baumes de Gros i la Sargantana
a Oliola uns petits fragments de ceramiques llises, a
Puigenseric una petita gerra amb impromta d'estora,
a Can Cervera sense material, etc.
Evidentment coneixem altres baumes molt riques
en material com Aigües Vives (amb campaniformes
cordats fins punyals triangulars de bronze)ls o La
Torre de Cornet (ttcalaYta)) fins una destral de
bronze)l6 pero precisament son aquestes baumes
sepulcrals aquelles de valoració dubtosa, ja que no
queda especificat si els materials atribuibles procedeixen de la <<cripta))o d'un altre indret de la bauma que
podia tenir una llarga perduració com a lloc
d'enterrament. Per sostenir aquesta opinió cal revisar
les baumes de Cor-de-Roure i Solanells on les
troballes de campaniformes <tinternacionals)) aparegueren en un indret diferent on hi havia el deposit
compacte d'ossamental5.
Així, en constatar a través dels estudis antropologics la presencia de braquicefals, observarem que
aquests no solament apareixen en les ttcriptes
para-dolmeniques)), sinó també en alguns sepulcres
megalítics (dolmens de Clara i del Collet de Su)!7; i
en revisar aquests sepulcres i més concretament el
primer, varem adonar-nos que responia al tipus ttarca
amb vestibul-pou)), un tipus de sepulcre megalític
identificat recentment per J. Tarrús després de
I~xcavacio del Salt d'en Peius a Sant Climent
Sescebes, i que corresponia a aquella tipologia
estranya que havíem anomenat erroniament ttsepuleres de corredor lateral en p~ com si es tractés de
models originaris del Llenguadoc 18.
Revisant aquest nou tipus de monument megalític
a les terres de I'interior de Catalunya, n'hem localitzat

Fig. 5 . Arques amb vestíbul-pou de I'interior de Catalunya: I .
Dolmen de Castelltallat (segons V. Santamaria, 1923); 2, Dolmen
de Clara (segons J. Serra Vilaro, 1927); 3, Tomba del Moro de
Torruella.

sis exemplars que per la seva novetat passem a
descriure a continuació:
1. Dollnen de C1ar.d (Clara, Solsones)'. Quadrangular a manera de gran cista de 2,2 per 2 m, situat al
rnig d'un túmul circular d'uns 7 m de diametre.
Orientat al Sud. A 1,6 m de la llosa de capqalera hi
ha un sistema de porta que en el seu costat oest és
mobil. El vestíbul-pou presenta forma de petit
corredor d'uns 1,2 m de longitud (Fig. 5-2).
L'aixovar esta representat per vasos amb nansa
d'apindix de botó, ganivet de sílex blanc amb petits
retocs laterals i anelleta metal.lica. El ritual és
secundari i selectiu, solament cranis i ossos llargs.
Predncia de braquicefals i trepanació.

2. Dolmen del Collet (Su, Solsones)l9. Quadrangular, destruit en la part anterior, que ens impedeix
conlixer exactament el seu sistema de vestíbul-pou.
La cambra amida 2,9 per 2 m, i és situada al mig d'un
túmul circular d'uns 10 m de diametre.
Aixovar format per alguns fragments de vasos
carenats llisos, sense la presencia de nanses d'apendix
de botó. L'únic vas restaurat és una gerra de perfil
bitroncoconic i de base plana, semblant a la de
Puigenseric. Ritual secundari i selectiu amb braquicefals i trepanació.
3. Dolmen de Castelltallat (Sant Mateu de Bages)2O. Dedu'it a partir de les notes de Mn. Santamaria
el qual indica la presincia d'un vestíbul-pou. Posteriorment aquest monument fou enrunat i reconstru'it
sense tenir en compte les anotacions del seu
excavador (Fig. 5- 1).
L'aixovar estava compost per un petit fragment de
campaniforme ((pirinenc))i un altre fragment de línies
horitzontals incises, un penjaroll i denes de petxina i
dinou anellets metal.lics. Les restes antropologiques
s'han perdut, pero es constata la presencia, almenys,
de tres cranis.

4. Tomba del Moro de Tovvuella (Súria, Bages)2:
Aquest sepulcre publicat per Mn. Serra, resultava
atipic ja que informava que la cambra s'obria a
lkxtrem del túmul, i era precedida per dues petites
lloses. Personats en el lloc hem pogut comprovar que
aquestes indicacions no són exactes, i que la cambra,
a manera de gran cista, es troba al mig d'un túmul de
8,5 m de diametre, i les dues petites lloses (una avui
desapareguda) formen els paraments del vestíbul-pou,
ja que la cambra queda parcialment tancada per restes
d'una llosa trencada a 2 m de la llosa de cap~alera.
Els materials apareguts són molt pobres (un
ganivet de silex blanc, dentalia, denes de petxina, un
fragment ceramic que presenta l'arrancada de nansa).
Pero la dada mes important queda reflectida per una
sageta asimetrica de petit tamany, malauradament
avui desapareguda del Museu, que ens impedeix

estudiar-la, car si vertaderament es tractava d'una
punta asimetrica, aleshores aquest sepulcre es remuntaria, com a mínim, al Neolític Final (Fig. 5-3).
5. Dol/nc>ll ~1~l.s
3 Pikrl:v LI() S~oltIe~.il/
(Galter,
Noguera)'. Situat aquest meghlit prop del riu Segre,
ha perdut el seu túmul originari a causa de les
crescudes del riu i s'han depositat rierols contra les
seves lloses. Es tracta d'un exenlplar atípic constru'it a
base de pilars que formen una cambra rectangular de
2.4 m per 1,4 m, que sosté una gran llosa de coberta.
El seu sistema d'entrada resulta original. Dos pilars
formen els muntants de 1,25 i 1.45 m d'alcada que
delimiten la porta amb una petita llosa de 0.7 m per
0,4 m; davant d'aquesta porta apareix una estructura
a manera de vestíbul que s'obre al Sud.
Els Únics materials procedents d'aquest monument són un fragment de vas carenat i llis i una punta
de sageta allargassada amb aletes i peduncle, similar a
la localitzada a la ((cripta pararnegalitica)) de la Roca
dels Moros de Finestres.

6. Dolmen del Bosc (Correa, Bergueda)'. Destrui't
en l'actualitat, pero basant-nos en les anotacions de
Mn. Serra que assenyalava la presencia de dues
petites lloses a I'entrada que li feien ((sospitar que
aquest megalit devia tenir cel.la o cambra i vestíbul
o corredor)), no dubtem a incloure'l com a (carca)).
L'aixovar resulta molt ric: destaquen les ceramiques d'apendix de botó i altres fragments decorats per
incisions, presencia de perles d'ambre, denes de
petxina, dentalia, columbella; anelletes, bracalet i
punxó metal.lics, així com una petita destral votiva
de vores aixecades. Tot el conjunt conforma un
ambient cultural del Bronze Mitja.
En resum podem assenyalar que aquests sepulcres
megalítics, ara individualitzats, han d'afegir-se junt
amb les ((cistes megalítiques)) i les ((cambres pirinenques)) a la problematica general que representa el
segon horitzó megalític a Catalunya corresponent (rals
comenqos del metall)).
Consideracions finals
En aquest treball modifiquem parcialment algunes
antigues visions proposades (notes 18 i 21), per
establir una nova seqiiencia a les terres de l'interior
de Catalunya que queda ara configurada per dos grans
horitzons megalítics: (<elneolític)) i el ((de comenqos
del metall)), horitzons que ja el 1927 havia definit
Mn. Serra i Vilaro.
Les cistes neolítiques del Solsonia, que poden
relacionar-se en el seu origen partint del Complex
Postcardial, ofereixen tota una evolució tipologica
amb una certa tendencia a formes megalítiques,
encara que majoritariament no puguin definir-se com
a tals, pero que a la Catalunya Central són coetanies

dels ((sepulcres de corredor)) de 1'Alt Emporda, que
constitueixen el Megalitisme 1 (3500-2700 aC).
A partir del Neolític Recent, les cistes individuals
solicixcn una certa evolució vers el ritual col.lectiu,
mentre es constata ara I'aparició esporadica de les
crlhlscs galeries cobertes)) a les terres de I'interior com
aportncions derivades dels crsepulcres de corredor>>i
que impliclucn ut1 Megalitisme 11 (2700-2200 aC).
EI Megalistisme. l l l (2200-2000 aC) representa un
moment de transició entre ambdós horitzonts, finalitzant Ics darreres cistes neolítiques, mentre que
aparcixcn Ics cistes amb estructures tumulars o ((cistes
mcgaliticlucs>~c l ~ ~jac contenen en els seus aixovars
c c r ~ ~ m i q u campaniforn1es
cs
d'estil ((internacional)>.
Ili~ranl el I 1 mil.lenni es desenvolupen noves
Ihrmcs de sepulcres negal lítics que s'integren en
I'lloritzó de ((coniencos del metall)>. Trobem així
((cistes megalítiques)>, ((hemi-doln~ens)), ((cambres
pirincnclucs)) i ((arques amb vestíbul-pou)>.EI Megalitismc I V / A (2000-1 500 aC) representaria la fase
Encolítica/ Hronze Antic on destaquen els rituals
secundaris i selectius relacionats amb la presencia de
noves poblacions L't~iiquesd'origen alpí; durant el
Ilronzc Mitjri es desenvoluparia el darrer estadi
megalític o Mcgalitisme IV/B.

T h c authors present us with thc problems raised
b y thc possibility of some kind of autochthonous
pattcrn of tlie Catalonian niegalithic monu~nents
spread in tlic inncr lands. Tlie origins of this pattkrn
arc scarclicd for i11 tlie Middlc Neolithic cist graves
(Megalitliism I).
Iluring tlic Late Neolithic tlie first influences li0111
thc gallcry graves arc found (Megalitliism 11). In the
13cll Bcaker Period we have the evidence of a
typological variety of small niegalithic graves: niegalitliic cists and ~ ~ I i e m i d o l m e n(Megalitliism
s~~
111). At
tlic beginning of the Bronze Age. which coincides
\vitli thc intrusion of Alpin population. tlie burial rite
is moditicd by presenting secondary and selective
bi~rialsin para-megalithic crypts located in caves and
ncw kinds of turnulus like graves that co-exist with
thc alrcady known burials in megalithic cists (Megalithism IV, A).
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