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Introducció

El llibre que teniu a les mans és, eminentment, 
un recull que vol divulgar una cultura simbòli-
ca, figurativa i gràfica popular basada en gravats 
que ha estat present als nostres territoris des de 
temps molt reculats i, com qui diu, fins ara fa 
quatre dies.

El volum és principalment una selecció 
d’imatges, tot i que de manera puntual hem po-
sat l’atenció també en exemples d’inscripcions 
formades per lletres, noms propis, paraules i 
frases.

L’obra és sobretot un mostrari de gravats, tot 
i que de manera particular hem parat esment 
a exemples traçats a llapis. Ens hem centrat, 
doncs, en gravats sobre pedra, mur o fusta via 
talla, incisió, repicat o abrasió. Així, la majoria 
de les imatges que hi veureu són inscultures del 
tipus anomenat rupestre o petròglifs. 

Una part dels gravats estan relacionats amb 
cultures prehistòriques, però molts altres amb 
cultures, estils o moments simbòlics i artístics 
populars d’aleshores ençà.

Aquest llibre és un recull divulgatiu.
És un recull perquè ens hem assegurat que 

forneixi un bon conjunt d’exemples, variat i 

molt representatiu, de la cultura iconogràfica 
popular dels territoris pirinencs en els quals ens 
hem centrat: Andorra, l’Alt Urgell i la Cerda-
nya. No hem buscat l’exhaustivitat.

L’obra té una vocació expressament divul-
gativa perquè mostra exemples de gravats que 
són molt poc coneguts pel gran públic o bé del 
tot inèdits per la majoria d’habitants d’aquests 
territoris, per molts dels qui tenen curiositat 
per les inscultures, pels interessats en cultura 
popular en genèric i fins i tot pels experts en 
gravats. Amb tot, no és l’objectiu del volum de-
fensar noves teories ni recollir sistemàticament 
el corpus d’informació purament teòrica i tèc-
nica sobre el tema.

Aquest llibre no és, per tant, un catàleg deta-
llat amb ambició científica.

Per aconseguir reunir aquest conjunt d’imat-
ges i d’informació paral·lela que avui posem a 
disposició del lector, hem hagut de recórrer a 
tota mena de fonts, com sol ser el cas.

La primera és òbvia: espardenyar el territori 
amb certa obsessió durant un parell de dècades 
llargues, obrint els ulls de debò i parant atenció 
als detalls més ínfims.
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Segonament, enraonar molt amb la gent del 
país, guies sense els quals molts d’aquests gra-
vats continuarien restant inconeguts del gran 
públic.

I, en tercer lloc i per tancar el cercle, docu-
mentar-nos de manera no menys tenaç per 
reunir el corpus d’informació més tècnica i ci-
entífica necessari per presentar-vos uns textos 
explicatius suficientment entenedors (vegeu la 
bibliografia).

Per tant, i d’acord amb la nostra vocació di-
vulgativa, hem fornit exemples variats de gravats 
dels tres territoris: de com més indrets concrets, 
tipologies i formats possibles millor i mitjançant 
bones imatges, sempre il·lustrades amb textos 
que busquen principalment informar i acompa-
nyar el lector.

Volem fer esment especialment de la feina 
de dos pioners en l’estudi dels gravats rupestres 
locals que considerem mestres, a més d’agrair-
los els coneixements transmesos: Pere Cantur-
ri a Andorra i Pierre Campmajó a la Cerdanya.

Quant a la nostra motivació més íntima per 
la recerca, la documentació i l’estudi dels gra-
vats rupestres del nostre entorn, ha estat doble. 
D’una banda, l’exploració d’un retrobament i 
una reconnexió amb espais que creiem que so-
vint o bé eren de representació simbòlica i cul-
tual amb forta càrrega espiritual o bé en mostra-
ven ressons. D’una altra, la consolidació d’una 
amistat de més de vint anys que, entre molts al-
tres àmbits, s’ha manifestat en un ferm interès 

comú envers els monuments megalítics, l’estudi 
de les religions i els petròglifs. Aquest volum és 
també la nostra manera de compartir els inte-
ressos íntims i la passió amb el màxim nombre 
de persones. Això és, d’atansar-vos un corpus 
d’imatges i de símbols que un dia va contribuir 
a bastir la identitat comuna dels nostres territo-
ris. Arribats a aquest punt, per tant, només ens 
queda fer-vos-el a mans i desitjar que us agradi.

Jordi Casamajor
David Gálvez

Advertiment

La majoria dels gravats rupestres mostrats en 
aquest volum han estat descoberts per Jordi Ca-
samajor —bé trobats per ell mateix, bé localit-
zats a partir d’informacions de gent del país. En 
tots aquests casos, ell ha estat el primer a fer-ne 
difusió, publicar-ne imatges i informació tècni-
ca, estudiar-los via articles o en format audiovi-
sual. Trobeu l’abreviació J.C. entre parèntesis als 
peus de foto de tots els gravats al·ludits.

Amb una única excepció, convenientment 
referenciada, totes les fotografies del llibre han 
estat fetes per Jordi Casamajor.

L’editor



Gravats rupestres d’Andorra,  
l’Alt Urgell i la Cerdanya

«Aquestes obres d’art que han romàs 
conservades dins de les figuracions 
rupestres, l’expressió simbòlica de les 
quals és sovint tan difícil de comprendre, 
són totes documents religiosos, signes 
i figures sagrades, que hom insculpeix 
profundament a la pedra amb la finalitat 
d’implorar o rebre per llur mediació les 
forces divines que proporcionen vida i 
fecunditat.»

Kurt Linder citat per Pere Canturri

Calc: Bruixot de Bolvir, Cerdanya.
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Exemple típic de roca situada 
en un lloc estratègic —en aquest 
cas, una collada— amb acumu-
lació de cassoletes a Éller, Cerda-
nya (J.C.).

Detall de cassoletes al Roc de les 
Bruixes de Prats, Principat d’An-
dorra.
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Les cassoletes es localitzen en gairebé qualsevol zona geogràfica, sobre 
tota mena de pedra —esquists, granits— de diverses formes i en diferents contex-
tos —sobre dòlmens i menhirs o en afloraments rocosos naturals. Es troben tant en 
llocs comuns de pas, de llinda o de control de pastures, com en indrets remots i de 
difícil accés. Poden variar molt quant a mida. De vegades es troben soles, de vega-
des en gran profusió. Alguns cops van acompanyades de cruciformes, fusiformes, 
arçons o una altra simbologia.

Cronològicament, podríem dir que pertanyen majoritàriament al fris que es mou 
entre el neolític —circa 7000 aC-3000 aC— i el calcolític —circa 2800 aC-2200 aC.

Les cassoletes són un tipus d’inscultures representatives de la cultura megalítica 
i que sovint van associades, com ja s’ha apuntat, als seus monuments. Se’n poden 
trobar tant en dòlmens com en menhirs. En el cas dels dòlmens, les més comunes 
són les cassoletes gravades sobre la tapa o coberta. Amb menys freqüència poden 
ser a la cambra dels monuments funeraris, és a dir, a la cara interior dels ortòstats.

Les interpretacions sobre els usos que les cassoletes podien haver tingut en el con-
text en què van ser insculpides són múltiples.
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Una teoria lliga la situació dins l’orografia d’alguns afloraments o blocs petris que 
contenen cassoletes amb el context paisatgístic on es troben: llocs amb vistes privile-
giades que potser van ser de control de pastures o d’accés de territoris, per exemple.

S’ha proposat, també, que les cassoletes serien mapes que representarien llocs re-
lacionats amb l’aigua: abeuradors, basses... Aquí, els reguerons sovint associats a les 
cassoletes podrien localitzar rius, afluents i corrents. Aquesta teoria que afirma que 
són mapes d’indrets on es pot trobar aigua se sustenta en el fet que alguns blocs pe-
tris amb cassoletes són situats en llocs privilegiats des dels quals es pot contemplar 
el paisatge potencialment representat. Aquests casos específics se solen relacionar 
amb cultures pastorals.

També s’ha especulat si les cassoletes no eren senyalitzacions de caràcter tribal 
que marcarien camins i vies o límits i espais funeraris i sagrats. En aquest últim 
sentit, les cassoletes podrien haver estat marques d’un procés litúrgic o el resultat de 
rituals que haurien tingut per finalitat, justament, dotar els espais inscrits d’un valor 
sagrat o, simplement, constatar el caràcter sagrat previ del lloc.

S’ha pensat igualment que les cassoletes serien representacions del firmament o 
mapes celestes. 
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Detall de gran roca isolada amb 
cassoletes i cruciformes a Gréi-
xer, Cerdanya (J.C.).

Exemple característic de roca 
isolada de granit amb gran pro-
fusió de cassoletes a les Empar-
dines, Enveig, Cerdanya.
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Conjunt amb acumulació de cas-
soletes, reguerons i cruciformes 
a la Collada del Moro de Viliella, 
Cerdanya.

Dolmen del Cap del Bosc del 
Gascó, amb cassoletes a la cober-
ta, a Castellbò, Alt Urgell.
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Una altra línia interpretativa proposa que les cassoletes servien com a dipòsits 
d’ofrenes. Aquesta idea podria funcionar en alguns contextos, però hauria de ser 
descartada en el de cassoletes inscrites en plànols verticals.

Alguns experts proposen la hipòtesi que les cassoletes són instruments per 
comptar o registrar. Tenint en compte la complexitat de realitzar cadascuna de les 
incultures, s’entén que no es tractaria d’una comptabilitat qualsevol, sinó d’una de 
prou transcendent perquè qui la feia volgués assegurar-ne la permanència.

Posats a especular sobre les cassoletes com a registres, es podrien relacionar amb 
el nombre de rituals duts a terme en l’indret concret? I en cas que sí, de quina mena 
de rituals parlaríem? De fertilitat? Podrien tenir a veure amb ritus d’iniciació —o 
naixements— o ritus funeraris —o morts— de membres del grup?

Són, les cassoletes, les marques d’un calendari que ara no sabem interpretar?
No es pot oblidar tampoc la teoria que les associa, en contextos concrets, a una 

funció lúdica —i aquí no es pot descartar del tot la idea d’un joc sacralitzat.
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Fa temps que també s’estudia la possibilitat que les pedres amb cassoletes po-
drien ser roques amb qualitats sanatives. I si són situades en llocs energèticament 
potents i amb propietats curatives? I si era l’acte de fregar la roca, allò que repre-
sentava un acte ritual o màgic en si —bé propiciatori, bé profilàctic—, qui sap si 
acompanyat de pregàries, meditació o càntics?

S’ha proposat igualment que les cassoletes podrien ser —en els casos més com-
plexos— algun sistema d’escriptura.

I si eren símbols de protecció directa o apotropaics per emparar persones, besti-
ar, llars, territoris, camins?

No oblidem tampoc la teoria que planteja que les cassoletes tindrien un paper 
central en rituals en què es vessaven líquids. En alguns casos, els reguerons podrien 
donar suport a aquesta versió en què s’ompliria de líquid alguna cassoleta central, 
que fluiria cap a unes altres cassoletes més perifèriques. És cert que en alguns casos 
aquesta operació no resulta físicament factible, però en molts altres sí.

Si les cassoletes tenien a veure amb ritus que involucraven l’aigua, es tractava de 
ritus funeraris? Una teoria parla de la possibilitat que l’aigua de pluja recollida a les 
cassoletes podria significar renaixença, qui sap si en un altre pla.

I si fos el cas que les cassoletes servissin per propiciar la pluja? Imaginem que s’hi 
dipositava una aigua que tenia com a propòsit cridar l’aigua celestial en un exercici 
clàssic de màgia simpàtica.
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Gravats de les Comes a Encamp, 
al Principat d’Andorra, on s’ob-
serven les cassoletes en relació a 
cruciformes. En aquest cas con-
cret, la creu principal no és de 
terme (J.C.).

Conjunt de cassoletes i regue-
rons al Solà d’Arcavell, a Juverri, 
Principat Andorra (J.C.).
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Detall d’una cassoleta del con-
junt de gravats del Roc de les 
Bruixes de Prats, Principat d’An-
dorra.

Cassoletes sobre esquist a gran 
altitud —2.780 m— a la Torre de 
Cabús, trenca de l’Alt Urgell amb 
el Pallars Sobirà.
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Ha estat molt recurrent en el temps la teoria que les cassoletes servien per recollir 
la sang de sacrificis animals o humans. Alguns conjunts importants amb cassoletes 
són anomenats popularment pedra de sacrificis. Aquesta proposta ha estat majori-
tàriament descartada.

Encara circula la teoria d’un possible ús màgic de la pols de roca que se n’extreia 
quan es realitzaven: que es podria haver usat en beuratges o per barrejar amb men-
jars. O qui sap si en pegats o ungüents curatius. En tot cas, n’és un ús tan incert com 
tots els altres que ja hem comentat.

Finalment, s’ha plantejat la possibilitat que les cassoletes tinguessin una funció 
oracular. Així, el recorregut que traçaven els líquids que s’hi vessaven, o si les pedre-
tes que s’hi tiraven romanien a l’interior o no, podien ser missatges interpretables 
per predir el futur, de manera ominosa.

Al cap i a la fi, com es pot veure arran de la proliferació de potencials interpreta-
cions, no en sabem gaire res del cert. Potser per això l’opció més raonable que ens 
queda és la de simplement admirar els gravats i especular interrogativament, com 
fem aquí.

Per què van esmerçar tants esforços els nostres avantpassats remots a fer aques-
tes inscultures o a consignar el que sigui que volen dir? Quin missatge mut miren 
de fer-nos arribar aquestes cassoletes a través dels segles?

Ha quedat clar que no disposem del codi per poder llegir aquests símbols de 
manera coherent i fiable. Rau aquí la universalitat de la fascinació que susciten? 
Persisteix, en fi, el misteri de la seva interpretació, tot i que ens agrada pensar que 
complien usos màgics, rituals o cultuals.
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Gran cassoleta termenera amb 
regueró que delimita les ter-
res de cal Gastó de Fontaneda, 
coneguda com de la Llossa per 
la similitud amb l’estri de cuina  
—és a dir, amb una cullera gran. 
Fontaneda, Principat d’Andorra 
(J.C.). Algunes cassoletes, com 
és aquest cas, s’han fet servir per 
marcar els termes d’una propie-
tat o finca.

Conjunt de cassoletes a Ger,  
Cerdanya (J.C.). 
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A dalt: detall de cassoletes as-
sociades a cruciformes a Nagol, 
Principat d’Andorra (J.C.). A 
sota: podoforme i cassoletes en 
una pedra reaprofitada com ara 
a Sant Maximí de Sallent, Alt 
Urgell. Així com les cassoletes 
de vegades apareixen a la vora 
de representacions d’arçons, fu-
siformes i cruciformes, també 
passa que alguns cops acompa-
nyen unes inscultures conegu-
des com a podoformes, és a dir, 
«que tenen forma de peu». 

Al folklore popular, es trac-
ta de la forma de l’emprem-
ta que deixa un hipotètic peu 
que trepitja la roca. Hi ha una 
gran proliferació de llegen-
des relacionades amb aquests 
gravats en què un gegant o al-
gun altre ésser amb caracte-
rístiques pseudomitològiques  
—un sant, un gran cavaller, et-
cètera— hi deixa la petja.



Jordi Casamajor i David Gálvez22

Exemple de roca amb aplega-
ment de cassoletes a Vallcebolle-
ra, Cerdanya. 

Aspecte en context d’una gran 
roca amb presència de cassoletes 
a Avellanet, Alt Urgell (J.C.)
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Imatge de dues cassoletes al Llo-
ser de Vila, Encamp, Principat 
d’Andorra (J.C.). 

La Roca Basseda, Cerdanya, que 
delimita els termes de Puigcer-
dà amb Enveig i és alhora fron-
terera entre estats. S’hi veuen 
cassoletes envoltant la creu de 
terme. És bo recordar que sovint 
aquestes marques s’han fet servir 
en èpoques recents per limitar 
termes. No era infreqüent tro-
bar una creu de terme a la vora 
d’una cassoleta o més.
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Conjunt de gravats fusiformes 
disposats en fris. Alguns en for-
ma de fletxa. Hi ha autors que 
hi interpreten antropomòrfics 
esquemàtics que representarien 
una escena tribal. Gravats del 
Tossal de Cava, Alt Urgell (J.C.).

Conjunt de gravats de Can Diu-
menge, situats en un lloc pro-
minent i elevat del Solà d’En-
gordany a Escaldes-Engordany, 
Principat d’Andorra.
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Els gravats esquemàtics anomenats fusiformes són fets a partir d’unes 
incisions de secció molt profunda en V que se sol conèixer com a secció de fus, d’on 
deriva el nom. També se’ls ha denominat naviformes perquè, amb una mica d’ima-
ginació, la forma de la secció recorda la del buc d’una nau. Aquestes inscultures són 
presents a la majoria dels grans conjunts de gravats prehistòrics d’Andorra, dels 
Pallars, de l’Alt Urgell i de la Cerdanya.

Fins fa alguns anys, molts historiadors situaven cronològicament aquests conjunts 
de gravats en una franja que podia abastar des del calcolític —entre el 2500 aC i 
el 2000 aC-circa el 1500 aC, tot i que les dates proposades pels experts fluctuen— fins 
al final de l’edat del bronze —circa el 1800 aC-650 aC. Més recentment s’ha plante-
jat que els fusiformes correspondrien a una època posterior, ja a l’edat del ferro, atès 
que a la Cerdanya sovint s’han trobat acompanyats del que semblen caràcters d’al-
fabet ibèric —datables entre els segles iv i i aC. Probablement hi va haver una època 
de coexistència en un mateix territori d’una cultura primitiva autòctona i, per tant, 
àgrafa per definició, amb cultures que s’hi instal·len i ja són situades en la història.

La uniformitat tècnica, temàtica i formal dels gravats fusiformes podria ser un se-
nyal de les inquietuds plasmades per un únic poble amb una cultura sòlida i ben 
diferenciada a la nostra prehistòria, les característiques del qual giraven al voltant 
de la ramaderia i la transhumància dins una àrea geogràfica ben definida i que abas-
taria tota la franja dels Pirineus. Per això normalment se la coneix com a Cultura 
Pirenaica. Ens referim a una societat de pastors de la prehistòria que habitava la 
serralada dels Pirineus i ens va deixar marques en forma de gravats fusiformes sobre 
pedra que avui ens resulten molt difícilment interpretables.
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