DOSSIER PER LA VISITA GUIADA

RUTES DE PAU

“Pedres i dòlmens”

Duració: 4h
Punt de trobada: plaça de l’església de Pau

L’objectiu de la visita guiada és donar a conèixer el patrimoni megalític
de Pau a través dels seus diferents dòlmens, inscultures... i, per tant,
contextualitzar la visita a través de diferents explicacions sobre la cultura
que hi havia a la zona de l’Empordà en el seu temps. Juntament amb els
monuments neolítics, l’Alt Empordà és ric en patrimoni de “pedra seca”,
una tècnica que parteix també al neolític en forma de terrasses des de
les faldes de les muntanyes fins als seus cims o de barraques de pastors
i/o ramaders de transhumància. Fins i tot molts pastors o ramaders
restauraren amb pedra seca alguns dòlmens per al seu aprofitament.
La pedra seca és molt comuna a l’Empordà i, és per això, que al final
del guió s’inclourà un annex específic de la pedra seca que servirà per
incloure’l a la visita sempre que calgui.

La visita ha de ser amena i interactiva entre el guia i els seus espectadors
fent preguntes relativament senzilles en tot moment, d’aquesta manera
guardarem sempre la seva atenció i sabrem quin és seu nivell de
coneixement sobre el tema. Òbviament els conceptes i el contingut
presentat és complert i s’haurà d’adaptar el llenguatge i els conceptes al
públic que tinguem al davant.

PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ
Hola, bon dia! El més nom és… benvinguts a la ruta megalítica de Pau. Aquesta
ruta té el propòsit de presentar i explicar els diferents monuments megalítics i les
construccions de pedra seca de la zona que comprèn el terme municipal de Pau amb la
voluntat de donar a conèixer la cultura prehistòrica i no tant prehistòrica de l’Empordà.
L’Alt Empordà té una de les concentracions de megàlits més alta de tota Europa amb
prop de cent exemplars entre coves- dolmen, dòlmens, paradòlmens o cistes, menhirs
i fins i tot un Cromlec (temple circular on hi feien reunions esporàdiques els diferents
pobles o tribus que compartien una mateixa cultura o àrea d’influència comercial dins
un període comprès en la prehistòria. Aquestes reunions solien ser dins els períodes
de solstici o equinocci. Aquest Cromlec es troba al terme municipal de Cantallops en
direcció a la Jonquera. Podríem posar l’exemple de Stonehenge com a exemple de
Cromlec famós tot i que és més gran i posterior al nostre) de manera que us convidem
a conèixer i a investigar els diferents monuments megalítics de tota la comarca.

Però…. Comencem pel principi… Què dura més temps, la Prehistòria o la Història?
–Aquest seria un bon exemple de pregunta per trencar el gel-. Considerem com a
Prehistòria el període de temps comprès entre que l’home fou capaç de fabricar eines
(Homo habilis, fa uns 2.8 milions d’anys, tot i que l’homo Australophitecus ja polia eines
de pedra segons troballes a la costa de Sud-àfrica) fins a la invenció de l’escriptura,
al voltant del 3.500 a. de C., per la cultura sumèria a l’actual Iraq, entre els rius Tigris i
Èufrates –temps molt proper a la invenció de l’escriptura també a Egipte-. Així doncs,
la Història amb prou feines arriba als 6500 anys fins als nostres dies.

Dins la Prehistòria hi hagué el canvi del paleolític (en grec paleo=vell i lithios=pedra,
en referència a la pedra poc polida o treballada)al neolític (en grec neo=nou i
lithios=pedra, pedra polida per les dues cares o bifaç). L’home deixà de ser nòmada al
voltant del 10.000 a. de C. per passar a ser sedentari segurament per les condicions
climàtiques del període Pleistocè a l’Holocè, és a dir, la fi de l’era glacial. És en aquest
moment que la humanitat descobreix l’agricultura en l’anomenada regió de la “mitja

lluna fèrtil” al pròxim orient comprenent les conques del rius Tigres i Èufrates, Turquia,
la costa est mediterrània i Egipte, origen de les primeres civilitzacions. És creu que
contemporàniament a la “mitja lluna fèrtil” l’agricultura aparegué a la Xina i Amèrica
Central. En les tres zones esmentades la base econòmica i nutricional és la farina,
sigui de blat, d’arròs o de blat de moro. Aquests primers assentaments propiciaren
grans construccions de pedra, sigui per l’edificació de temples, palaus, edificis
administratius i/o tombes. La construcció de pedra més antiga és el jaciment de Gölbek
Tepek (Turquia), un conjunt de quatre temples circulars que daten del 11.500 a. de
C. (període epipaleolític 12.000 – 8.000 a. de C., procés de semi-sedentarització de
l’home).

El neolític arribà a Espanya al voltant del 4.500 a. de C. procedent d’onades d’immigració
nord africanes a través del sud de la Península Ibèrica i és aquí quan aparegueren les
primeres construccions fetes amb pedra (megàlit, en grec mega=gran i lithos=pedra).
És en aquest període, entre el 4.500 i 4.000 a. de C., quan es comencen a construir els
primers dòlmens al sud-est d’Espanya, a Andalusia, i d’aquí s’estendran per la costa
Atlàntica, mar Cantàbric, Pirineus i la costa mediterrània. Gràcies a la pesca d’ultramar,
la cultura megalítica arribarà al nord d’Africà, costa francesa (amb exemples com el
monument de Karnak, a la Bretanya francesa), a Irlanda i a Gran Bretanya (on hi ha el
conegut Stonehenge) i fins i tot fins Alemanya. Anem doncs a descobrir junts aquest
antics monuments i el seu significat.

PARADA DÒLMEN VINYES MORTES I
(Explicació de com es feien els dòlmens)
Un dolmen és bàsicament un lloc d’enterrament compartit per una mateixa família o
clan al llarg de vàries generacions. La paraula dolmen prové de la llengua bretona
on “men” vol dir “pedra” i “dol” , taula; d’aquesta manera podríem traduir dolmen com
“taula de pedra” per la seva forma. Però… quina era la tècnica de construcció? Els
dòlmens de la zona de l’Empordà estan fets de roques granítiques o gneis, un derivat
del granit. Aquestes pedres s’erosionen amb facilitat i s’esquerden davant canvis bruscs
de temperatura com podeu observar en el nostre entorn. Els nombrosos incendis que
ha patit l’Empordà, junt amb una forta erosió del vent, la tramuntana a l’ hivern i el
llevant a l’estiu, i una desforestació progressiva de la zona, han deixat al descobert
aquests impressionants afloraments granítics en totes les nostres muntanyes. Així
doncs, els homes del neolític només havien de passejar per les nostres muntanyes
i triar les roques més adequades pel seu monument funerari. En d’altres casos, una
de les teories més acceptades, era que les pedres s’esquerdaven introduint aigua en
esquerdes ja fetes perquè amb les gelades de l’ hivern l’aigua es gelés passant d’estat
líquid a sòlid, augmentant el seu volum dins la pedra i accelerar així el procés d’erosió.
Més endavant utilitzarien una tècnica molt més depurada i ràpida que persistiria al
llarg del segles. La tècnica consisteix en clavar estaques en les esquerdes de les
roques. Aquestes estaques s’amararien d’aigua i degut a que la fusta actuaria com
una esponja, augmentaria de volum ràpidament fins esquerdar la pedra. Aquest és,
òbviament, un sistema més ràpid i que es pot utilitzar tot l’any.

Recordem que estem en el neolític i, per tant, s’inventa tant l’agricultura com la
ramaderia o sigui que amb l’ajuda de gran bestiar (bous, cavalls,…) es traslladaria la
pedra fins al lloc desitjat per a començar la construcció del monument. Primer es farien
forats profunds al terra i s’arrossegarien les pedres fins que quedessin enclavades al
sot. Un cop es té les parets laterals i la posterior aixecades, quedant només l’entrada
lliure, s’ompliria l’interior del dolmen amb terra i també es faria una rampa de terra
en una paret de llosa lateral per arrastrar la pedra fins al damunt de la nostra “taula
de pedra”. Aquest esforç no sabem si es feia a mà arrossegant amb cordes de fibra
vegetal la pedra per acabar el dolmen a mode de ritual o també s’utilitzarien animals

per arrastrar la pedra fins al capdamunt del dolmen. Un cop acabada l’estructura de
pedra, es buidava la terra del seu interior i es cobria el dolmen també amb terra. Així,
originalment, el dolmen tenia l’aparença d’una cova artificial doncs tota l’estructura de
pedra quedava amagada sota aquesta muntanya de sorra que el cobria totalment a
excepció de l’entrada.
Al principi, els dòlmens eren més petits, els anomenats paradòlmens o cistes funeràries
i, en perfeccionar la tècnica de construcció, aquests van augmentar de mesura. Existeix
la possibilitat de que hi haguessin pintures a les seves parets interiors ja que les pedres
estan marcades amb cassoletes (petits forats de forma còncava a les seves parets,
on s’hi podrien barrejar pigments naturals amb aigua). A prop del poblat medieval de
Santa Helena, a un quilòmetre del monestir de Sant Pere de Rodes s’hi pot veure el
menhir de Santa Helena, a mig acabar, segurament perquè es va esquerdar abans
d’acabar-lo i el varen abandonar al terra mateix. Podríem suposar que aquella zona fou
una cantera neolítica i tot el voltant hi ha aquestes cassoletes a les roques del voltant.

PARADA DOLMEN DE LES VINYES MORTES II
(Explicació localització dels dòlmens)
Segons els pocs poblats neolítics trobats i excavats a la península ibèrica, s’ha
pogut estudiar el motiu dels emplaçaments dels dòlmens. Aquí prop de Pau, a Palausaverdera, l’any 1982 es va trobar per casualitat el poblat neolític de Ca n’Isaac
mentre es construïa la urbanització i a Banyoles, l’any 1991 amb motiu de les obres
de remodelació de l’estany degut als jocs olímpics de Barcelona de l’any següent, es
descobrí el poblat neolític de la Draga. El poblat de la Draga és un dels més importants
d’Europa ja que el jaciment anava acompanyat de eines neolítiques amb el seu suport
de fusta, cosa increïblement difícil de trobar. Aquests importants jaciments han aportat
importants conclusions respecte l’ús del territori i la distribució dels diferents monuments
funeraris i megalítics.
En primer lloc, la tria de l’assentament per a construir-hi un poble depenia del recurs
més preuat: l’aigua. En el cas de l’Empordà tota la plana estava ocupada per un antic
estany que es dessecà l’any 1826 i, gràcies a la geografia de la serra de Rodes, hi
havia nombroses rieres plenes d’aigua. La pluviometria en el neolític era abundant i les
rieres no es solien assecar tal com passa avui en dia. Sovint els pobles es construïen
en llocs elevats per una millor observació de l’hàbitat i per una millor defensa del
poblat (tot i que creiem que no eren societats bèl•liques en essència) i solien estar
emmurallats.

Els dòlmens sempre es construïen en terrenys elevats i sempre per sobre d’on estigués
el poblat. La distribució dels dòlmens es situa en sentit ascendent, des de la falda de
la muntanya cap amunt i en camins més o menys rectes. Si més no, tots els dòlmens
es connectaven entre sí a través de recorreguts tancats. Ens ho hauríem d’imaginar
com un gran cementiri que ocupa tota una franja de muntanya, des de la falda, fins
al cim. Com més pugem, més joves són els dòlmens –tot i que només són teories,
aquesta és la més ferma-. El lloc sagrat d’enterrament quedaria limitat per menhirs que
assenyalarien la zona com un espai d’ús sagrat. La paraula menhir també prové del
bretó on “men” significa “pedra” i “hir”, “dreta”. És pràcticament segur que els menhirs
devien estar pintats amb símbols que determinessin un significat específic segons

on es trobaven –fi de terme d’un poblat, direccions de camins, àrees sagrades…-.
L’evolució dels menhirs són les esteles de pedra, menhir polits i gravats amb símbols,
molt comuns al centre de la península ibèrica.

Un dels motius de la conservació i localització de tants dòlmens a l’Empordà és el seu
reaprofitament posterior, en època medieval, com a barraques de pastors o agricultors.
Els aterrassaments de la muntanya amb pedra seca com a lloc per plantar vinya,
olivera o horta propiciaren la conservació i restauració dels dòlmens tal i com veurem
més endavant. Aquests aterrassaments començaren de manera continuada a partir de
l’any 1000.

PARADA DOLMEN DEL MAS MARGALL
(Explicació dels rituals funeraris en època
neolítica)
Parlar de rituals, significa parlar de religió i parlar de religió abans de l’aparició dels
primers textos escrits és molt difícil. Tot es basa en teories i conjetures a partir dels
resultats de les excavacions. En primer lloc, la religió aparegué molt abans de que
l’homo sapiens-sapiens, fa uns 40.000 anys, inundés el planeta. En jaciments d’homínids
anteriors al sàpiens-sàpiens ja s’hi ha trobat rituals funeraris, tant en Neandertals, com
en sàpiens, com en denisovians, els tres homínids que varen precedir al sàpienssàpiens. Aquests antecessors nostres ja enterraven els seus morts en posicions
pensades i estructurades –habitualment orientades cap a un punt cardinal concret i en
posició fetal- i acompanyades d’eines de pedra, joies rudimentàries o armes. Tot i que
la seva capacitat cranial era inferior a la nostra (1.250 cm cúbics) ja tenien una evident
preocupació pel més enllà i la transcendència de l’ànima cap a un món espiritual.

La pregunta és doncs quan i perquè apareix la religió. En primer lloc cal tenir en compte
que l’escriptura no existia, els coneixements es transmetien oralment de generació
en generació; coneixements sobre medicina, flora, fauna, climatologia, estacions
de l’any, rutes migratòries d’aus… un compendi de saber del qual depenia la pròpia
supervivència de la tribu. Seria lògic, doncs, lloar a aquelles persones de la tribu més
sàvies per perpetrar la seva memòria dins les generacions posteriors. La ritualització
de la mort permetia una activitat comunitària d’acompanyament al dol per a les famílies.
La supervivència d’una tribu depenia de la seva pròpia comunitat i la diversificació de
funcions i tasques organitzades a través d’un cap. Així, perdre un important guerrer o
un savi o a qualsevol persona, significava que la capacitat de supervivència de la tribu
quedava minvada per la seva mort i calia ser recordada per tots.

Per altra banda, la desconeixença del món que els envoltava i la manca de ciència
o mitjans, feia que a poc a poc anés apareixent un corpus religiós que donaria la
responsabilitat de tot el que passava als Déus. Primer aquests déus serien considerats
com forces espirituals; després aquestes forces vindrien a ser representades per astres
o animals que s’identificarien amb certes qualitats (l’àguila que tot ho veu, la força de

l’ós o del mamut, la velocitat del guepard, el sol, la lluna…) i passaríem després per un
procés de semi-humanització dels déus, com és evident a la religió egípcia. Finalment
els déus s’antropomorfitzaran cap una aparença del tot humana com passà a Grècia
o Roma.
Amb el pas al neolític, els déus s’anirien diversificant segons les necessitats de les
tribus: bones collites, èpoques de pluges, protecció davant conflictes bèl•lics… Amb
la invenció de l’escriptura, l’aprenentatge de la metal•lúrgia i l’augment del comerç
el món s’aniria globalitzant cada vegada més i el nivell cultural aniria augmentantt
progressivament així com el nombre de déus i apareixeria un corpus litúrgic més ben
organitzat.
La invenció de l’escriptura permetria perpetrar en la memòria de la gent l’origen del món,
dels déus i dels homes de manera que com més rica és l’escriptura, més complexa es
torna la religió i el seu corpus litúrgic.

Les comunitats neolítiques a l’Empordà devien ser importants, pel nombre de dòlmens
que tenim marcats en diferents zones ens donen la idea d’una certa unitat cultural. Els
diferents poblets que devien envoltar aquest gran estany de Castelló compartien un
mateix credo espiritual i una mateixa cultura material i, per tant, ens dona la idea d’una
globalització cultural a petita escala de la zona. Els morts eren enterrats als dòlmens
a mode de fossa comuna i amb els objectes personals que més els representaven:
un guerrer amb les seves armes, un cap amb un cert aixovar funerari, dones amb
collarets, caçadors amb puntes de fletxa… el problema és que els ossos dels difunts
no anaven protegits amb cap roba mortuòria o caixa per difunts i el sòl de casa nostra
és molt àcid. Aquestes condicions, més un espoli continuat, ens ha deixat poques
restes per interpretar dels nostres avantpassats.

PARADA INSCULTURES DEL MAS MARGALL
(Explicació inscultures al neolític)
Les inscultures són representacions d’ideogrames generalment gravades sobre roques
per motius concrets. Podríem parlar fins i tot de pseudollenguatge tot i que desconeixem
el seu significat. Considerem “Història” com el període que neix l’escriptura però també
la coneixença totalment o parcialment del seu significat.
En el cas del llenguatge de les inscultures no existeix cap text antic que ens expliqui
aquesta complexa simbologia marcada sobre pedra. Un altre problema en referència a
les inscultures és la seva manipulació posterior, afegint o traient marques sobre la roca
de manera deliberada. Un exemple són les inscultures on hi apareixen creus antigues
però que després, en època cristiana i sobretot en la medieval, molts fidels n’hi afegien
amb un cisell.

No sabem el sentit de les inscultures ni el seu significat. No estan generalitzades com
els dòlmens o els menhirs en la zona, es situen només en certs punts concrets. Potser
a prop hi hauria alguna estructura semblant a la d’un temple que no em conservat o
estarien dins una àrea considerada especial pel seu significat: algun tipus de lloc sagrat
en una muntanya, un lloc d’observació celestial, algun tipus de límit topogràfic, una fita
de terme en època neolítica, un lloc on s’hi realitzaven sacrificis d’animals sagrats…
les inscripcions semblen marcades amb sílex o algun tipus de material més resistent
com el granit o l’obsidiana, clarament diferenciat de les marques posteriors fetes amb
cisells metàl•lics. Habitualment es presenten cassoletes unides amb reguerons i van
acompanyades amb creus o incisions còniques. Les inscultures segueixen essent un
misteri als nostres dies.

PARADA DOLMEN DE LA CREU BLANCA
(La destrucció de dòlmens)
Si per una banda, el reaprofitament dels dòlmens com a barraques per pagesos i
pastors, ha permès la seva conservació totalment o parcialment, també els dòlmens
han patit destruccions deliberades. Després del triomf del cristianisme a tota Europa
i part de la conca del mediterrani, la religió declarà heretge tota construcció antiga
representativa d’una religió anterior. Els dòlmens quedaren lligats a cultes satànics,
bruixeria o pràctiques ocultistes i la institució cristiana alimentava la superstició de la
població amb el perill que això suposava. Molts menhirs foren destruïts o tirats a terra
del seu lloc original. Moltes lloses que formaven part dels dòlmens foren aprofitades
com a material de construcció i foren també destruïts. Molts monuments foren víctimes
de destruccions deliberades o simplement havien caigut pel propi pas del temps i
l’erosió del vent i de la pluja.

No va ser fins entrat al segle XX que existí una preocupació per l’estudi del patrimoni
local gràcies al moviment de la Renaixença catalana. Historiadors com Isidre Macau o
Miquel Oliva Prat realitzaren extensos estudis monogràfics sobre la cultura megalítica

a la nostra zona i ajudaren a la restauració i conservació dels monuments megalítics.
Avui en dia, organitzacions com Via Pirena o el propi Parc Natural del Cap de Creus
i iniciatives de les àrees de cultura dels propis ajuntaments ajuden a l’estudi, difusió i
conservació d’aquestes àrees neolítiques. De fet, la majoria de dòlmens que podem
veure avui en dia han estat restaurats en la seva forma original.

PARADA SEPULCRE DE CORREDOR
DEL COLL DEL BOSC DE LA MARGALLA
(Explicació sobre l’evolució i la fi de l’ús dels
dòlmens com a monuments funeraris)

El primers dòlmens eren estructures més aviat senzilles que marcaven les osseres
enterrades al seu interior però després la tècnica es perfeccionà i les estructures es
començaren a tornar cada cop més complexes. Els dòlmens anaren augmentant cada
vegada més de mida, per tant augmentà la mà d’obra i, per tant, l’índex de població.
Augmentà la natalitat i l’esperança de vida i, amb l’aparició de l’agricultura, podríem
deduir que les èpoques de construcció deurien ser entre la tardor i l’hivern, moment en
què no hi havien collites. El nombre d’animals a les explotacions agricultores augmentà
i això va permetre arrossegar blocs de pedra cada vegada més grans cap a llocs de
més difícil accés.

L’evolució dels dòlmens va estretament lligada a l’evolució de la mateixa societat que
els construeix. Ens alguns jaciments del sud d’Espanya, on hi hagueren les primeres
construccions, els dòlmens presentaven diferents espais, molt més grans que els
dòlmens locals, separats per columnes. Aquests grans dòlmens tenien estructures
d’enterrament subterrànies molt més sofisticades per les osseres ara ja posades dins
ceràmica i acompanyades d’exvots (petits tresors funeraris que acompanyaven al
difunt en el seu viatge del més enllà). Aquí, el dolmen més gran de Catalunya és el
de la “Creu d’en Cobertella”, que està a Roses, i el segon més gran és el “dolmen de
la Sureda II” a Palau-Saverdera però totes les petites poblacions de l’Empordà que
segueixen la falda del Pirineu tenen conjunts megalítics importants.

El dòlmens desenvoluparan un corredor fet de lloses a l’entrada del monument,
característica força única a l’Empordà. Ja no quedaran tant amagats sota túmuls que
els camuflaven sinó que quedaran molt més evidenciats en les seves “muntanyes
sagrades”. Però quan i perquè es deixen de construir i utilitzar?

Si una cosa em après amb la història és que davant d’un xoc cultural, la cultura més
desenvolupada tendeix a absorbir la que ho és menys o, dit d’una altra manera, una
cultura menys desenvolupada tendeix a imitar a la que ho està més. L’arribada dels
grecs i fenicis a la costa catalana propicià la cultura ibera, també ho em vist en els
processos de romanització a Europa o la mateixa influència cultural dels Estats Units
a la resta del món, en més o menys mesura, en els nostres dies.

L’any 3.500 aC. començà l’edat dels metalls a la ja esmentada “mitja lluna fèrtil” i
s’aniria expandint per tota Europa, Àsia i Àfrica –recordem que al continent americà no
hi arribà-. A Espanya no arribà fins al voltant de l’any 1.200 aC. (edat del bronze final)
segurament pels Pirineus i portat, al igual que l’agricultura, per onades d’immigració
aquest cop centre europees que emigraren cap a climes més càlids. La metal·lúrgia
transformà la societat radicalment. Ara, l’home neolític de l’Empordà no li calia viatjar
fins al sud de França en busca de sílex. Només li calia trobar una mina. Amb el metall,

ferro primer, coure després i finalment el bronze, una complex aliatge d’estany i
coure, l’home podia fabricar fàcilment eines, armes, armadures, joies, cassoles… a
més, qualsevol d’aquestes eines es podia fondre i ésser transformada en un objecte
diferent. Les guerres també varen proliferar cap al domini de zones riques en metalls
i els mercaders cada vegada havien d’arribar més lluny amb els seus vaixells per
aconseguir-los. Aquests pobles centre europeus varen venir amb altres costums i
tradicions i, el més important per nosaltres: amb altres déus.

Si la finalitat dels dòlmens era enterrar-hi els morts seguint rituals d’inhumació, ara
aquests pobles centre europeus varen portar una nova religió que seguiria el ritual de
cremació o incineració del mort. Aquest canvi de culte va provocar que a poc a poc
s’anés perdent l’antiga religió per anar fusionant-se amb la nova. Els dòlmens es van
deixar de fer i, a poc a poc, de reaprofitar per la mateixa població autòctona. La cultura
megalítica, que habità a la península ibèrica uns 3.800 anys, quedà oblidada a la
memòria del passat. Els déus antics estaven lligats a una manera de viure antiga i amb
el canvi de la nova era de la metal•lúrgia començaria una etapa nova amb déus nous.

PARADA BARRANC DE LA COMA DE L’INFERN
(Explicació de la vida al neolític)
En aquest paratge especial val la pena sortir de l’àmbit funerari per explicar una mica
com era la vida de la gent del neolític. Com s’organitzaven les feines d’un poblat i com
n’era de dura la supervivència en el naixement de les primeres civilitzacions.

Les dues figures més importants d’un poblat neolític eren el cabdill i el Xaman. El
cabdill s’encarregava de tasques militars i administratives i el Xaman de les tasques
religioses però també tenia coneixements de medicina, astronomia i astrologia. Gràcies
a l’exemple proper del “poblat neolític de Ca n’Isaac” tenim bones referències sobre
com s’organitzava l’urbanisme d’un poblat neolític. El més destacable és un edifici en
forma el•líptica molt més gran que les cases que, en aquest cas, estaven adossades
entre elles per les seves parets laterals (com avui en dia) i només hi havia una única
habitació tant gran com la pròpia planta de la casa i amb una llar de foc central. Dins
aquest gran edifici el·líptic s’hi realitzaven feines comunitàries ja que s’hi ha trobat
restes de cisternes d’aigua, sitges per a emmagatzemar-hi gra i grans llars de foc,
estructures que no hi són en les vivendes. Deduïm així que el menjar s’obtenia gràcies
a una feina col•lectiva però també especialitzada. Deduïm també que no existia el
concepte de propietat privada i que quasi tots els actes de la comunitat es realitzaven
conjuntament: els àpats, els rituals,…

Els homes s’encarregaven de la caça, la pesca i el comerç. Les activitats agrícoles
i ramaderes hi devien participar tant dones com homes per la seva importància. Les
dones s’especialitzaren en les manufactures com la realització de teixits, els treballs
amb pells d’animals caçats, realització d’objectes de ceràmica i eren també les
encarregades de fer el pa i cuinar.
Els homes seguien estratègies de caça com parar trampes o acorralar els animals fins
a grans barrancs per empènyer-los-hi i així ser més fàcil dominar la presa. Gràcies
als objectes trobats a Banyoles, al voltant del 3.500 aC. arribà l’arc fins a les nostres
terres i, davant la sorpresa dels propis arqueòlegs, s’han pogut trobar nombroses
i diferents puntes de fletxa, cadascuna per a una funció diferent: matar, estabornir,

fletxes especials per aus… així doncs l’home no només sortia a caçar sinó que també
l’hi interessava tenir animals vius per a domesticar-los (aus per tenir ous de manera
constant, grans herbívors com animals de tir, diferents tipus d’ovins…). La caça era una
activitat summament perillosa, l’home havia de conviure amb grans felins com guepards
o tigres dents de sabre. En aquests paratges també havien existit rinoceronts llanuts,
elefants peluts (els mamuts s’extingiren al voltant del 10.000 aC), cérvols, llops, grans
senglars… La feina de caçador exigia una gran condició física i grans coneixements
del terreny i un bon sentit de l’orientació.

Una altra part d’homes es devien dedicar a la pesca al gran estany de Castelló (cinc
vegades més gran que l’actual de Banyoles en aquells temps) amb la construcció
de barques de poc calat. Recordem que la zona de l’Empordà és un lloc de parada
i de pas de aus migratòries i, per tant, generador d’un gran, ric i variat ecosistema.
Els homes també comerciaven amb l’excedent de les collites i les manufactures que
realitzaven les dones a través de l’ intercanvi. No és difícil d’imaginar gent de prop de
Pau (si hi ha monuments megalítics funeraris, és obvi que hi devia existir un poble a
prop), anar cap a Roses a fer intercanvi de productes provinents del mar: crustacis,
carn de foca, carn de tortuga, joies fetes de clovelles de petxines…

Quan s’apropava l’ hivern, les comunitats del nord-est de Catalunya viatjaven cap a
Rosselló en busca de sílex, un mineral dur i mal·leable fàcil de trobar en grans rius.
De ben segur que deurien passar pel Cromlec entre Cantallops i la Jonquera per fer el
viatge amb d’altres membres de comunitats veïnes. Les dones rarament sortien dels
poblats per precaució davant els perills. S’ha de pensar que l’esperança de vida en
època neolítica està entorn dels trenta-cinc anys i que l’índex de natalitat no deuria
ser gaire alt tenint en compte les deficiències higièniques i mèdiques de l’època. Les
dones deurien començar a tenir fills de ben joves aprofitant que encara són fortes i
sanes. El nombre de fills era cabdal per la mà d’obra i la perpetuació del poblat o sigui
que realment les dones tenien una gran responsabilitat en la comunitat.

PARADA BARRACA D’EN RABERT (BARRACA
DE LA BURNIAUA O DOLMEN DEL BARÓ)
(Curiositats de la vida del neolític,
conclusions finals)
La vida del neolític i el pas a la sedentarització va anar canviant a poc a poc la nostra
estructura de l’ADN, modificant tant les nostres característiques físiques com cerebrals
fins als nostres dies. Una de les particularitats de la vida de l’home de la caça era la
necessitat de veure-hi de lluny, moment en que molts homes patien hipermetropia (no
veure-hi bé de prop), mentre que les dones eren grans recol•lectores i treballaven en
manufactures, cosa que desenvolupà un gran sentit de la vista per veure-hi de prop; en
detriment a aquesta característica, les dones desenvoluparen la miopia (no veure-hi de
lluny). Mentre que l’home sempre havia de sortir a caçar, per exemple, va augmentar el
seu sentit de l’orientació. La dona, per altra banda, tenia una gran capacitat per destriar
la fruita bona de la dolenta, el gra bo del dolent o la feina amb petites manufactures
trobant sempre els minerals més bonics o les closques de les cloïsses més vistoses;
és per això que la dona avui en dia, per exemple, pot trobar molt més ràpidament el
que busca en un armari ple de coses.
Degut al part, la dona aguanta més el dolor i té molta més resistència física que l’home
però l’home té molta més força física i velocitat. La dona té molta més capacitat de
concentració en una mateixa feina gràcies a feines que requerien més paciència i
destresa que força bruta.
Tot i que sembla que ara les coses han anat canviant, les dones sempre han dominat
l’art de la cuina, tenen un sentit del gust més despert. L’home havia de ser una gran
rastrejador i tenia millor el sentit de l’olfacte.

Una curiositat és que l’home és l’únic ésser de la creació que li creix el cabell i les
ungles tota la seva vida.

Tot i que hem dit que l’home del neolític no era bèl·lic en essència - les comunitats eren
petites, d’unes trenta famílies de mitjana, i hi havia aigua i terres per a tothom-, fou
després amb l’edat dels metalls i l’aparició de la moneda que tot es complicà. L’únic
motiu de guerra en el neolític serien les dones. La natalitat era molt perillosa, un nen

tenia el 50% de possibilitats de sobreviure al part al igual que la mare, és per això que
degueren existir campanyes per raptar a dones de pobles del costat i així assegurar
la continuïtat de la comunitat. És per això que les dones no sortien gaire dels pobles i
aquests solien estar en llocs elevats i emmurallats. Les dones eren, doncs, molt més
importants que els homes en aspectes de supervivència de la comunitat.

També fou durant el neolític quan es domesticaren els gossos i els gats. La relació entre
l’home i el gos segurament arrencà ja durant el paleolític per la gran ajuda que suposava
a l’hora de caçar i rastrejar preses. La domesticació del gat fou més tardana i era
l’encarregat de caçar petits rosegadors que volien entrar als llocs d’emmagatzematge
comunitari de menjar.

Bé, la visita s’acaba a la barraca d’en Rabert, un dolmen aprofitat per a la vinya. Gràcies
a això el podem observar i gaudir avui en dia al igual que molts d’altres. Al camí de
tornada podem fer referències a la pedra seca gràcies a la informació afegida a l’annex
del guió.
Ens acomiadem amb les conclusions i recomanem altres visites o llocs d’interès
relacionats amb el món de la Prehistòria i la pedra seca.

Per acabar, extraurem algunes conclusions que val la
pena recordar:
- La cultura dels dòlmens neix a Espanya, a Andalusia

- És un fenomen lligat al neolític

- La construcció i utilització dels dòlmens s’acaba amb l’arribada de l’edat
dels metalls

- A l’Empordà hi ha una de les concentracions de megàlits més gran
d’Europa

- Stonehedge o Karnak són posteriors

- Els dòlmens són tombes per a una mateixa família o clan

- Els dòlmens solien estar en muntanyes considerades sagrades per
damunt de les construccions dels pobles

- On hi ha dòlmens solia haver-hi menhirs, però no a la inversa

- Les inscultures podria ser una de les mostres de llenguatge més antic
de les civilitzacions

- Les societats o civilitzacions més avançades són les que primer ha
arribat l’agricultura i la ramaderia

- No existia la propietat privada i la supervivència d’un poblat depenia de
la comunitat sencera

- La prehistòria durà 2.8 milions d’anys i només portem uns 6.500 anys
d’història

- Les paraules dolmen i menhir provenen del bretó

- Megàlit, paleolític i neolític, del grec

ANNEX: ORIGEN I EVOLUCIÓ
DE LA PEDRA SECA
L’origen de la pedra seca està lligada a l’origen del neolític, per tant les estructures més
antigues de pedra es troben precisament a les regions que comprenen precisament “la
mitja lluna fèrtil” esmentada anteriorment. La domesticació dels animals, però també
de les plantes, obliga a l’home a una reordenació i adaptació del territori per als seus
conreus.
La tècnica de la pedra seca també fou utilitzada per a la construcció d’edificis públics,
muralles… és la tècnica més simple i fàcil i només necessitem un recurs indispensable:
la pedra. Tot i això no ens oblidem del mèrit que suposa la realització d’aquestes
construccions a l’hora de fer cúpules, terraplens, murs circulars o edificis de més d’un
pis.

Totes les cultures que han habitat a la península ibèrica han utilitzat les tècniques
de la pedra seca però la generalització de la pedra seca a Catalunya esdevingué a
l’alta edat mitjana després de la ocupació dels francs cap als Pirineus iniciant així un
període de repoblació de les zones agràries dels comtats catalans. De fet, la majoria
de terrasses que veiem a l’Empordà arrencaren entre el 950 i l’any 1000, des de la part

superior de les muntanyes (per aprofitar el màxim número d’hores de sol i evitar també
riuades) i anaren baixant fins a la falda.

Època d’or de la pedra seca segles XVIII i XIX.
En el període la història contemporània hi hagué un ressorgiment i evolució important
de la pedra seca. Aquest fou el resultat d’un procés històric que protagonitzaren els
propietaris i treballadors durant els segles XVIII i XIX, és a dir, el final de l’Antic Règim
i l’inici contemporània a través de dos fenòmens: l’ocupació de les terres ermes o
boscoses després de les desamortitzacions de terres eclesiàstiques i la continuïtat dels
drets de propietat d’origen emfitèutica- feudal en el naixement estat liberal i capitalista.
Un altre factor clau fou l’augment demogràfic a mesura que s’estenia la revolució
industrial en els inicis del s. XIX, que augmentà la demanda de productes del camp.
Així és com s’estengueren i milloraren les tècniques i els mètodes de construir en pedra
seca. Gràcies a l’ajut de la pólvora, els perfeccionament de les eines i la demanda de
productes (sobretot vi i oli), les tècniques de la pedra seca milloraren ràpidament: murs
capaços de suportar voltes de diverses desenes de tones, marges en condicions de
resistir la pressió de les terres d’una feixa, arcs de descàrrega…

Al principi els constructors foren els mateixos pagesos però amb les desamortitzacions
de les terres, al segle XIX, aparegueren els constructors professionals que edificaven
cabanes per comanda. Aquests constructors professionals solien ser francesos, els
primers revolucionadors de la pedra seca després de les desamortitzacions de terres
eclesiàstiques després de la revolució francesa. Artesans i paletes s’especialitzaren en
pedra seca davant la demanda creixent de grans barraques per a grans explotacions
agràries o carboneres. Els paletes i artesans sabien que tot i la demanda existí una
gran competència entre ells i per això calia millorar la seva tècnica per fer les barraques
més grans i, fins i tot, elegants sense deixar de ser funcionals. Les feines d’artesania
s’anirien especialitzant, així els pedrers eren especialistes en cabanes punxegudes;
els pouaters en l’edificació de cúpules sobre pous d’aigua. Al camp ja tot es feia en
pedra seca: cisternes, safarejos, corrals, abeuradors, fonts, ponts, carrerades,…
I també les pròpies barraques evolucionaren segons les seves funcions: còniques,
troncocòniques, amb falses voltes, amb contraforts, amb soterranis, amb diversos

pisos,… Per fer les voltes la tècnica era senzilla: es feien els murs laterals fins a on
havia de començar la cúpula, després s’omplia tot de sorra. Un cop tot ple se sorra en
el seu interior, és cobreix la part superior de la sorra amb pedra disposant-la en forma
de cúpula. La pedra que tancarà la cúpula s’anomena “clau”. Un cop la cúpula està
acabada, es procedeix a buidar la sorra de l’interior de la barraca.

A l’Empordà existeix una clara diferència entre els murs de pedra seca de la banda nord
de la serra de Rodes i el costat sud. Les construccions de pedra seca es realitzen amb
pedra autòctona local. La banda nord és rica en esquist, una pedra molt mal•leable i
que tendeix a trencar-se en làmines i la banda sud, és rica en granit i gneis, molt més
erosionable (només cal comparar els murs de pedra seca en el terme de Cadaqués i
les de Pau, Palau, Vilajuïga…). Actualment hi ha un camp de treball de pedra seca al
poble de Vilajuïga (carretera Vilajuïga a Sant Pere de Rodes) per a la seva restauració
i recuperació, el granit i el genis són molt erosionables i la pedra seca de les nostres
contrades s’està perdent. En zones boscoses o arbustives de les falda sud de la
serra de Rodes podem observar ja terrasses, murs i cabanes caigudes per tot arreu.
Actualment el camp de treball de pedra seca de Vilajuïga i les obres de restauració de
la pedra seca depenen del Parc Natural del Cap de Creus (amb la seu al monestir de
Sant Pere de Rodes).

La crisis de la pedra secà arrencarà amb la fil•loxera, un insecte que ataca les
vinyes portat des d’Amèrica del Nord fins a França l’any 1863, a través de vaixells de
mercaderies. Aquest fong arribà també a Catalunya uns 10 anys després provocant una
greu crisi a tot el sector del vi. Les construccions de pedra seca aniran desapareixen
fins la 1º Guerra Mundial per ja desaparèixer del tot.

