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Els relleus muntanyosos de Prades perfilen i modelen 
una part de la Serralada Prelitoral catalana entre les 
comarques de la Conca de Barberà, el Baix Camp, 
l’Alt Camp, el Priorat i les Garrigues. Representen 
el segon espai natural més important del sud del 
territori català, amb cims que sobrepassen els 1.000 
m d’alçada, i espadats i barrancades que són flanque-
jades pels rius Francolí, Brugent i Siurana. 

En aquest indret geogràfic, situat entre el camp de 
Tarragona i els altiplans de Lleida,  coneixem més de 
40 abrics o indrets amb pintures i gravats rupestres 
prehistòrics. Entre ells, el nucli del barranc del Mas 
d’en Llort (al SO de Montblanc) integrat pels abrics 
del Portell de les Lletres, el Mas d’en Llort, i el Mas 
d’en Ramon d’en Bessó, situats a les cingleres dels 
contraforts del sud del Comellar dels Bressos i del 
Cingle del Pepet, al voltant dels 900 m d’alçada i 
a prop de Mas d’en Llort -actualment són els més 
accessibles dins la zona forestal, declarada d’utilitat 
pública i propietat de la Generalitat de Catalunya- 
que són els conjunts condicionats per a les visites 
guiades. 

D’altra banda, el centre d’interpretació, destinat a 
l’art rupestre de les muntanyes de Prades, es troba 
instal·lat a la planta baixa de l’edifici de la “nova 
presó”, al costat de l’església de Santa Maria, i dins el  
nucli antic de Montblanc. Ha estat el primer CIAR  
a ser construït amb el suport econòmic del Ministe-
rio de Fomento (dins el programa de l’1% cultural, el 
qual va ser aprovat l’any 2002), i també amb ajudes 
de la Generalitat de Catalunya. El Centre va néixer 
com una secció monogràfica del Museu Comarcal de 
la Conca de Barberà, el dia 9 de setembre de 2005, 
amb l’objectiu principal d’impulsar el coneixement, 
la divulgació i la conservació del conjunt rupestre 
d’aquestes muntanyes i el seu entorn. Actualment, la 
visita al CIAR és una introducció bàsica per iniciar la 
Ruta de l’Art Rupestre de les muntanyes de Prades.  

Pel que pertoca a la seva part expositiva, aquesta s’ha 
articulat mitjançant 8 espais on es presenta el medi 
físic, la geologia, l’art i els humans, l’art rupestre de 
les muntanyes de Prades, l’art rupestre de Catalunya 
i el declarat Patrimoni Mundial al món. A més, el 
centre compta amb sala d’actes i audiovisuals, i espai 
per a tallers. El discurs museogràfic està acompanyat 
de plafons lluminosos, diorames, còpies d’art moble 

Els tres CIAR exposen una mostra molt significativa 
dels continguts representats dins de l’art rupestre de 
Catalunya. Podem assenyalar les figures d’arquers, les 
escenes de cacera, i també les manifestacions esque-
màtiques i abstractes de les Muntanyes de Prades a 
Montblanc (Conca de Barbera, Tarragona); els grups 
d’arquers i les dinàmiques escenes cinegètiques de les 
Ermites d’Ulldecona (Montsià, Tarragona); els temes 
faunístics, les cerimònies, els ritus, les figures femeni-
nes, el personatge fàl·lic, els gravats prehistòrics i les 
inscripcions ibèriques i llatines de la Roca dels Moros 
del Cogul (Les Garrigues, Lleida). Recentment s’han 

Les Muntanyes de Prades i el CIAR
(Montblanc, Conca de Barberà, Tarragona)

condicionat, per a la visita, alguns conjunts rupestres 
del terme de Capçanes al Priorat (Tarragona) amb 
representacions faunístiques (algunes gravades), 
grups d’arquers, i una escena de caràcter bèl·lic de 
gran interès, constituïda per una matança on diversos 
arquers disparen les seves fletxes sobre un grup de 
figures masculines indefenses i desarmades, i a Mas 
de Barberans, l’abric del Cocó de la Gralla amb un 
conjunt d’arquers. En la majoria dels conjunts rupes-
tres d’aquesta ruta s’intueix un transfons mitològic, 
simbòlic i històric.

ART RUPESTRE

A la doble pàgina 
anterior:

Centre d’Interpretació 
d’Art Rupestre 

Muntanyes de Prades 
(CIAR) a Montblanc.

Fotografia: Rafael 
López-Monné.

A partir de la declaratòria de la UNESCO, a Catalunya s’han creat, fins al moment, tres 
centres d’interpretació de l’art rupestre: el CIAR de les Muntanyes de Prades de Montblanc, 
el de la Serra de la Pietat o de Godall a Ulldecona (aquests dos inaugurats l’any 2005) i el 
de la Roca dels Moros al terme municipal del Cogul, que lamentablement i des de fa anys, 
resta per finalitzar. No obstant això, els tres conjunts rupestres integren l’actual Ruta de 
L’Art Rupestre del territori català, un dispositiu essencial per a la seva difusió.  

i rèpliques, a escala natural, dels abrics amb pintures. 
Cal advertir que, en tractar-se d’un centre construït 
dins l’estructura d’una antiga presó, les cel·les i pas-
sadissos són de mida reduïda i, per tant, no permet 
visites guiades amb més de 15 persones.

Hem d’assenyalar que gràcies al conveni que el Con-
sorci del Museu Comarcal va establir amb l’Institut 
Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), s’han pogut realitzat cursos de formació 
per a guies; impartir tallers de tècniques prehis-
tòriques a monitors i escoles, així com activitats 
acadèmiques i universitàries anuals en el CIAR, en 
particular la matèria sobre el Comportament Sim-
bòlic del Màster d’Arqueologia del Quaternari de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

L’any 2012, es presentà el projecte de protecció 
i condicionament dels tres conjunts rupestres 
del Barranc del Mas d’en Llort, al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, per a actuacions 
destinades als Espais Naturals de Protecció 
Especial, el qual seria aprovat i finançat, a 
través del conveni que manté amb l’Obra 
Social de “La Caixa”. En el projecte hi 
participaren l’equip de gestió del Parat-
ge Natural de Poblet del Departament 
d’Agricultura, el Centre d’Interpretació 
de les Pintures Rupestres de les muntan-

ESPAI PER EL 
MAPA

MUNTANYES DE PRADES

Arquer de Siurana. 
Dibuix d’Albert Rubio i 
Ramon Viñas.

Fragment de l’escena 
dita de la recol·lecció 
de mel: un personatge 
al costat d’un grup 
d’abelles.

Visita a l’abric del Mas 
d’en Ramon d’en Bessó, 
al terme de Rojals 
(Montblanc) Fotografies: 
JM Rovira.
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yes de Prades (CIAR), i l’ Institut de Paleoecolo-
gia Humana i Evolució Social (IPHES), i amb el 
suport de l’Ajuntament de Montblanc i del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. A principis 
de l’any 2013 les obres de protecció quedaren inau-
gurades i possibilitaren la seva difusió, amb visites 
guiades des de el CIAR i l’Oficina de Turisme de 
Montblanc. 

Avui, el recorregut pel barranc del Mas d’en Llort, 
ens permet gaudir, en el seu extraordinari context 
natural, els tres conjunts rupestres considerats com 
“santuaris prehistòrics o espais sagrats i de culte” amb 
un total de 44 representacions o unitats, assignades 
a representacions figuratives o realistes estilitzades, 
esquemàtics i abstractes, que s’assignen als últims 
caçadors–recol·lectors i els primers pagesos-ramaders. 

EL CONJUNT RUPESTRE DEL BARRANC 
DEL MAS D’EN LLORT

Els abrics estan distribuïts en una àrea de menys d’un 
quilòmetre, a la vessant esquerra del barranc, però 
actualment cal recórrer, a peu, una hora d’anada i 
una altra de tornada, aproximadament, des del corral 
de la Marieta (Rojals). Els abrics amb pintures són de 
mides reduïdes, entre 6 i 10 m de llargada, 2 i 3 m 
de fondària, i 2 i 7 m d’alçada, i oberts a l’aire lliure. 
Els panells responen a les dues tradicions culturals 
esmentades: caçadors-recol·lectors i pagesos-pastors.
Les escenes i composicions mostren temàtiques 
diverses, constituïdes per petites figures d’entre 5 i 
15 cm, amb alguna excepció que assoleix els 30 o 40 

cm, i pintades en colors vermellosos (òxids de ferro: 
hematites). Els seus protagonistes, de tradició caça-
dora-recol·lectora, estan executats amb la tècnica del 
perfilat i l’aplicació de la tinta plana. Mostren detalls 
anatòmics molt precisos i executats amb instruments 
que permetien traços molt fins. En canvi, la tradi-
ció pagesa-ramadera, descuida els detalls somàtics 
i fa servir un traç gruixut i, tot sovint, emprant els 
mateixos dits com a pinzells. 

EL PORTELL DE LES LLETRES

La primera notícia sobre l’existència de pintures 
rupestres a Catalunya, pertany a l’any 1830, i corres-
pon a l’abric del Portell de les Lletres. Fou  mossèn 
Fèlix Torres Amat qui va incloure, en una memòria 
presentada a la Reial Acadèmia de la Historia de 
Madrid, unes figures esquemàtiques i abstractes del 
Portell, considerades com a signes o lletres antigues 
gravades, les quals no despertaren cap mena d’interès. 
A més, mancaven molts anys per al descobriment de 
les pintures rupestres de la Cova d’Altamira i l’inici 
de la llarga, i desafortunada, polèmica sobre la seva 
autenticitat. 

Cal mencionar que la imprecisa situació del Portell, 
aportada per mossèn Torres: “...a docientos pasos del 
“Manso del Llort”, en las proximidades del “Valle del 
Ladrón” i dins la demarcació de Tarragona, va fer 
que el descobriment quedés completament oblidat. 
Era evident que el religiós no coneixia el lloc de les 
pintures esquemàtiques i que la referència li havia 
passat algun habitant local, molt possiblement un 
masover de la zona. 

Diversos especialistes de principis del segle XX, com 
Emil Hübner, Gómez Moreno, Carreras Candí, Luis 
Pericot, i P. Bosch Gimpera, lamentaren no conèi-
xer la situació exacta i no poder estudiar les grafies 
del Portell. No obstant això, el guardià del bosc de 
Poblet, José Òdena Andreu, comunicà a Salvador 
Vilaseca, a l’any 1943, l’existència d’unes pintures 
rupestres a les Muntanyes de Prades. Era el redesco-
briment de l’oblidat Portell de les Lletres. Vilaseca 
va comprovar que els signes no estaven gravats sinó 
pintats i, a més, a pocs metres es localitzava un altre 
conjunt rupestre amb pintures llevantines figuratives, 
que seria descrit com abric del Mas d’en Llort. 

El conjunt rupestre del Portell ha conservat unes 18 
figures de tipus esquemàtic-abstracta, distribuïdes en 
4 composicions o agrupaments, situats a una alçada 
d’entre 1,50 i 4 m. Destaquem els traços corbats, les 
barres, algun antropomorf, un element que recorda 
una eina agrícola o potser un ídol, i diversos semicer-
cles radiats, alguns formen associacions, possiblement 
vinculats amb el recorregut de l’astre solar. 

MAS D’EN LLORT

El conjunt està situat a pocs metres de l’anterior, i 
fou publicat per primera vegada l’any 1943, per S. 
Vilaseca durant la seva primera visita al Portell de les 
Lletres. Posteriorment, A. Alonso, O. Medina i M. 
Melgarejo descobreixen, l’any 1977, una nova figura 
de quadrúpeda amb banyes (cabra o bòvid) que havia 
escapat del registre de S. Vilaseca.

La balma ha conservat 10 figures corresponents a les 
dues tradicions i ubicades en un sòl panell. Senyalem 
l’escena amb animals salvatges: diverses cabres, una 
probable cérvola, un boc o bòvid, i la figura d’un 
arquer, sense que es manifesti una activitat caçadora. 
Aquesta composició figurativa és ampliada, posterior-
ment, amb figures de tipus esquemàtic-abstracte que 
s’intercalen. Anotem les dues representacions huma-
nes fragmentades, una d’elles possiblement femenina, 
i alguns signes abstractes. 

MAS D’EN RAMON D’EN BESSÓ

L’any 1950, Antonet Òdena Ferrer (a les hores un 
nen de 7 anys) fill del masover del Mas d’en Llort 
i guardià forestal de la zona, descobreix unes noves 
pintures al costat del Mas d’en Ramon d’en Bessó, 
situat a uns 900 m de distància dels anteriors. La tro-
balla es notificà a Salvador Vilaseca, i com al Portell i 
el Mas d’en Llort, realitzà els primers estudis. 

L’indret ha conservat 16 figures distribuïdes en 
3 grups, la majoria estan degradades per l’erosió 
natural i, com al Mas d’en Llort, pertanyen a les dues 
tradicions. Anotem l’escena de cacera dels bòvids, 
amb figures d’arquers, diversos objectes, entre ells un 
cabàs, i alguns traços i signes abstractes. A l’extrem 
dret de l’abric s’observen les restes d’una escena, 
possiblement de recol·lecció de mel, un personat-
ge, molt fragmentat, es troba al costat d’un grup 
d’abelles. Malauradament, algunes foren arrancades i 
espoliades. 

MUNTANYES DE 
PRADES

Brau de l’abric del 
Mas d’en Ramon d’en 

Bessó. 

Figures de tipus 
esquemàtic-abstracte 
del conjunt del Portell 

de les Lletres.

Figura quadrúpeda 
amb banyes (cabra 

o bòvid) del conjunt 
del Mas d’en Llort. 

Fotografies: JM Rovira.

MUNTANYES DE PRADES

Balmes del conjunt d’art 
rupestre del Portell de 
les Lletres i del Mas d’en 
Llort, al terme de Rojals 
(Montblanc) Fotografia: 
JM Rovira.

Més informació:
CIAR Muntanyes de 
Prades, de Montblanc:
C. de la Pedrera, 2
43400 Montblanc 
(Conca de Barberà)
Tel. 977 86 21 77
www.mccb.cat 
administració@mccb.cat
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Aquest conjunt rupestre, situat entre els termes 
municipals d’Ulldecona i Freginals, es localitza a la 
vessant sud-est  de la Serra de la Pietat o de Godall. 
Es tracta d’un relleu d’uns 10 km de longitud i una 
alçada de 397 m en el cim de La Mola, al sud del 
delta del riu Ebre i entre la Serra del Montsià, la Pla-
na de la Galera i els Ports de Besseit. Constitueix un 
dels nuclis més antics i significatius de l’art rupestre 
de Catalunya, repartit en 14 abrics, on predomina el 
contingut cinegètic 

La primera troballa esdevindria l’abric V, i concer-
neix a una petita coveta descoberta per Juan Ruiz 
l’any 1975. Un jove de la localitat, que pertanyia 
al Grup d’Espeleologia d’Ulldecona, va comunicar 
l’existència d’unes pintures rupestres als membres del 
Grup d’Espeleologia del Centre Cultural i Recreatiu 
d’Ulldecona, entre ells, Joaquim Virgili, Josep M. 
Querol, i els germans Joaquim i Josep Romeu, els 
quals van buscar la col·laboració de Ramon Viñas. 

A partir d’aquí, s’organitzà un equip per prospectar la 
serralada amb membres del GEU del Centre Cultural 
i Recreatiu d’Ulldecona, l’ERE del Centre Excursio-
nista de Catalunya, i de l’ECS de la Unió Excursio-

El conjunt rupestre de la Serra de la Pietat i el CIAR 
(Ulldecona-Freginals, Montsià, Tarragona)

nista de Sabadell (Ramon Ten, Domènech Miquel, 
Domingo Campillo, M. Lluïsa Mora, Consol Martín 
i Maria Canals), al llarg de l’any 1975 van explorar 
gran part de la zona muntanyosa amb la descoberta 
dels abrics d’Ermites I, II, IIIa i IIIb, IV o Cova Fosca, 
VI, VII, VIII, i Esquarterades I i II (Ulldecona), i Els 
Masets (Freginals). Posteriorment es localitzaria l’abric 
d’Ermites IX (Elisa Sarrià, Marc Viñas i Ramon Vi-
ñas) i l’abric de Les Llibreres (Josep i Joaquim Romeu, 
i Margarida Genera). La major part del conjunt rupes-
tre es concentra dins de la partida d’Ermites, molt a 
prop de l’Ermita de la Verge de la Pietat, on s’ubica el 
Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de la zona.

L’any 1975, l’Ajuntament d’Ulldecona va dur a terme 
els tancaments individuals de cada abric o cavitat, 
amb reixes, per intentar protegir els panells pintats. 
No obstant això, i un cop tancats, l’abric V d’Ermites, 
-el primer en ser descobert-, va patir les agressions 
vandàliques més brutals: diverses figures foren tren-
cades i malmeses, i una figura d’arquer fou completa-
ment arrencada i espoliada. Més tard algunes figures 
de l’abric I d’Ermites varen perdre fragments del seu 
cos, a causa de l’erosió natural, i l’abric IV o Cova 
Fosca es va omplir de grafits, principalment noms 

ULLDECONA-
FREGINALS

Calc de l’escena 
principal de cacera de 
l’Abric I d’Ermites, per 

Ramon Viñas.

i dates dels visitants, que van embrutar els panells 
pintats, i que precisaren la intervenció d’un equip de 
restauració, dirigit per E. Guillamet, per realitzar la 
neteja de les parets, comissionat per la Generalitat 
de Catalunya. També l’abric II d’Ermites, s’ha anat 
deteriorant pel desenvolupament d’un arbre, concre-
tament una figuera, que ha anat destruint, al llarg de 
40 anys, diverses parts d’algunes figures d’arquers. 
No obstant això, la figuera segueix creixent en el 
mateix lloc. 

L’estat de conservació del conjunt rupestre és força 
delicat degut a l’estructura i característiques de la 
roca, que provoca l’alteració i exfoliació del suport de 
les pintures.        

El conjunt d’Ermites abraça una àrea d’uns 250 
metres de cinglera i conté 10 abrics amb unes 400 
figures. Sens dubte es tracta d’un dels millors docu-
ments gràfics de la prehistòria catalana amb escenes i 
composicions relacionades amb el món de la cacera: 
petites figures d’arquers i caçadors amb arcs i fletxes 
estan associats a la fauna salvatge de cèrvids, cabres, 
èquids i bòvids, que configuren algunes de les batu-
des més extraordinàries que coneixem a Catalunya. 

En general, correspon a imatges pintades de la 
tradició figurativa-estilitzada, força detallades (Art 
Llevantí, postpaleolític), malgrat que també conté 
altres representacions esquemàtiques i abstractes 
(Art Esquemàtic, neolític-bronze). Totes elles estan 
realitzades amb pigments naturals, vermells i negres. 
Destaquem l’escena de cacera de l’abric I d’Ermites, 

constituïda per unes 150 figures, en particular grups 
d’arquers que persegueixen i cerquen un grup de 
cèrvids, juntament amb algunes cabres. Els exemplars 
faunístics corren, desesperadament, ferits amb fletxes 
clavades en diferents parts del cos: llom, gropa, 
pit, cuixes, i ventre, indicant que són abatuts, pels 
arquers, des de diferents posicions. Dins la composi-
ció s’observen petites taques, que s’interpreten com 
rastres o taques de sang que els animals deixen en 
la seva exaltada carrera per fugir. També, entre els 
exemplars, de la mateixa escena, destaca un cérvol 
realitzat amb tècnica de perfilat, en posició vertical 
i estàtica, que mostra certes analogies formals amb 
el bòvid descobert i espoliat de la Cova de la Moleta 
de Cartagena (única pintura del període paleolític de 
Catalunya, situada a la veïna serra del Montsià). Les 
característiques del cérvol  suggereixen una possible 
continuïtat de les tradicions i conceptes paleolítics 
amb els estils de les etapes posteriors postpaleolíti-
ques i preneolítiques. D’altra banda, i entre els pro-
tagonistes humans, sobresurt un personatge de cap 
prominent i trets facials (front, nas, bigoti i barbeta) 
en posició estàtica, que sosté  -amb les dues mans- un 
gran arc (que duplica la seva alçada) i algunes fletxes. 
La situació i posició, a l’extrem dret de la compo-
sició i immòbil, suggereix que la figura presideix i 
contempla la cacera. Potser es tracta d’un personatge 
mitològic o sobrenatural.  

Un altre aspecte que hem de ressaltar és el context 
arqueològic del conjunt rupestre descobert per 
Manfred i Katja Bader, a la vessant de l’abric IV o 
Cova Fosca els anys 1975-76. Es tracta d’un impor-

ULLDECONA-
FREGINALS

Els abrics de l’Ermita 
de la Pietat, a 
Ulldecona.
Fotografia: 
©BIOSPHOTO / Alamy 
Stock Photo.
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tant lot de peces lítiques, localitzades en superfície, 
que procedien molt possiblement dels dipòsits de la 
mateixa Cova Fosca i els quals devien ser aprofitats, 
en el passat, pels agricultors per omplir els bancals 
propers (materials que estan depositats en el Museu 
d’Amposta). El conjunt arqueològic, estudiat pel 
arqueòleg Manuel Vaquero (IPHES), presenta tres 
etapes d’ocupació: a) Paleolític final-Epipaleolític; b) 
Mesolític; c) Neolític-Bronze. 

Durant dècades, l’esmentat material lític, va ser 
l’única evidència  arqueològica per poder relacionar 
amb les manifestacions rupestres d’Ermites. No 
obstant això, era important determinar el període o 
períodes concrets assignats a les pintures, ja que el 
ventall cronològic marcava diverses etapes, des del 
Paleolític final-Epipaleolític en torn als 10.000/8.000 
fins l’edat del Bronze,  2.000 anys aC aproximada-
ment. 

Per intentar definir la temporalitat i cultura de les 
pintures, iniciarem un projecte destinat a datar l’art 
rupestre de Catalunya i d’altres parts del Llevant, ini-
ciant la recerca per Ulldecona: “Investigació cronos-
tratigràfica dels suports i recobriments de les pintures 
rupestres de la Serra de la Pietat” (2008- 2011), 
dirigit pel autor (IPHES) i finançat pel Ministerio 
de Ciencia e Innovación (Secretaria de Estado de 
Universidades de la Dirección General de Programas 
de Transferencia de Conocimiento). Els objectius 
principals són cercar paràmetres cronomètrics indi-
rectes, mitjançant l’oxalat càlcic contingut dins les 
capes de suport (datacions prèvies a les pintures) i de 
concrecions de recobriments (datacions posteriors a 
les pintures). Les mostres foren sotmeses al sistema 
de AMS 14C (Espectrometria de Masses amb Accele-
radors i Carbó 14). 

Els resultats cronomètrics més significatius 
s’obtingueren a partir de les mostres dels abrics I i 
IV d’Ermites: el suport de les pintures de l’abric I 

d’Ermites va oferir una datació entre el 9420-9000 
BP i  el recobriment entre el 8320-7760 BP. Segons 
aquests resultats, les pintures de l’abric I d’Ermites se 
situen entre els complexos microlaminar i geomètric 
del Epipaleolític i Mesolític. En canvi les mostres de 
l’abric IV d’Ermites (Cova Fosca) de format esque-
màtic i abstracte aportaren, en el suport, la datació 
de 2960-2850 BP i pel recobriment 2010-1890 BP, 
indiquen una temporalitat entre el Bronze final i el 
Ferro.

L’any 2005, la Generalitat de Catalunya va inaugurar 
el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Les 
Ermites d’Ulldecona. L’indret constitueix un paratge 
natural privilegiat, al costat de l’Ermita de la Mare de 
Deu de la Pietat, i des d’on es contempla una vista 
esplèndida de la Foia d’Ulldecona, la Serra del Mont-
sià i la cinglera on es situen els abrics amb pintures 
rupestres.

Al igual que el CIAR anterior, el d’Ulldecona suposa 
un extraordinari complement de la visita guiada. 
En el seu muntatge s’han utilitzat diversos recursos 
gràfics, fotografies i calcs dels murals que fan que 
el visitant s’informi, de forma prèvia, del contingut 
temàtic dels abrics. El centre està conformat per 
una nau allargada, dividida en sis espais: Recepció; 
Introducció a l’art rupestre Mundial; Història de la 
descoberta i primeres investigacions; Conjunt rupes-
tre de Les Ermites i el seu contingut, així com una 
pantalla digital amb el procés de realització de l’abric 
I d’Ermites, i una sala multimèdia on es projecta un 
vídeo de la zona i es dona vida a les pintures, i una 
pantalla d’animació tàctil per interactuar amb un 
interesant joc creat per Barcelona Media i la UPC de 
Barcelona.
 
La visita al CIAR d’Ulldecona inclou també una 
excursió a l’abric I d’Ermites, situat a la part extrema 
del conjunt, a uns 400 m de l’Ermita. L’indret comp-
ta amb una plataforma metàl·lica que permet l’accés 
a les pintures situades a uns 5 m d’alçada del peu de 
la cinglera. Una obra finançada per l’Ajuntament 
d’Ulldecona i el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat. 

A banda de l’oferta turística, el CIAR desenvo-
lupa activitats impulsades des de l’Ajuntament 
d’Ulldecona per a escolars de primària i secundària 
amb la finalitat de divulgar i valorar el patrimoni, 
amb visites guiades, tallers de pintura i material 
didàctic per als alumnes.

ULLDECONA-
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Figures de dos 
arquers i dos animals 

de l’Abric I (ermites)
Fotografia: Rafael 

López-Monné.

Més informació: 
CIAR Centre 

d’Interpretació d’Art 
Rupestre Abrics de 

l’Ermita:
Ermita de la Pietat 

(ctra. T-331 Ulldecona-
Tortosa)

Tel. 977 573 394 / 619 
770 869 / 669 287 638

43550 Ulldecona 
(Montsià)

EL COGUL

Ceferí Rocafort, 
descobridor de les 
pintures rupestres del 
Cogul.
Fotografia publicada 
al Butlletí del Centre 
Excursionista de 
Catalunya núm. 158. 
Març de 1908.

La Roca dels Moros i el Centre d’Interpretació
(El Cogul, Les Garrigues, Lleida) 

Citem la revista francesa l’Anthropologie (1908) que 
va ser la primera en difondre, a nivell internacional, 
les figures de la Roca del Cogul.

La cavitat, que resguarda els panells, constitueix un 
espai d’uns 3 m de longitud, 3 m de fondària, i 3 m 
d’alçada aproximada. Les pintures estan afectades per 
l’erosió natural i les pedrades d’antics pastorets (que 
feien punteria contra les representacions pintades). 
Malgrat tot, s’han conservat 42 figures, diversos 
gravats d’animals, i 260 signes gravats d’època ibèrica 
i romana. 

El contingut de les escenes i composicions, de caire 
social i ritual, està representat per dissenys figuratius-
estilitzats, amb trets molt realistes: animals salvatges 
(bous, cabres, cèrvids i senglars) així com figures 
femenines al voltant d’un petit personatge fàl·lic. 
Aquesta escena fou interpretada pels primers investi-
gadors com una -dansa fàl·lica-. Però investigacions 
posteriors han demostrat que la suposada dansa no 
és més que l’acumulació i superposició de figures 
al llarg del seu procés. El personatge fàl·lic podria 
representar un precedent del culte fàl·lic del deu 
grec Príap o de les divinitats romanes com Fascino, 
Genius o Mutino Titino. 

Per esbrinar l’origen d’aquest lloc, hem de recórrer a 
l’existència de diverses figures d’animals, gravats amb 

Es tracta d’un dels documents més emblemàtics i 
suggestius de l’art prehistòric de Catalunya i de l’Arc 
Mediterrani peninsular, descobert a principis del 
segle passat. La seva situació i contingut suggereix 
l’existència d’un indret sagrat, molt possiblement un 
lloc de pelegrinatge, de reunió o de congregació, per 
dur a terme cerimònies i ritus relacionats amb la fer-
tilitat i la renovació cíclica de la vida. Una temàtica 
que compta amb manifestacions de les dues tradi-
cions, la figurativa-estilitzada i abtracte-esquemàtica, 
amb gravats antics i inscripcions històriques. 
 
El conjunt rupestre es localitza dins d’una conca-
vitat, situada a la base d’un gran bloc, després del 
Tossal de les Forques, i conegut com la Roca dels 
Moros. El roc descansa sobre la vessant sud del tossal 
i en el terme municipal del Cogul, comarca de Les 
Garrigues. Una àrea de secà dins la Conca de l’Ebre, 
caracteritzada per turons i planures que enllacen amb 
la Serralada del Prelitoral. 

La història d’aquest monument rupestre comença, 
quan l’any 1907 Ceferí Rocafort, que duia a terme 
una recopilació geogràfica de la província de Lleida 
—per a una edició de F. Carreres Candí— recull una 
nota enviada pel mossèn del Cogul, Ramon Huguet, 
i on explicava l’existència d’unes curioses pintures en 
una roca de la demarcació. La visita de Rocafort al 
Cogul va representar el descobriment d’un fenomen 
arqueològic i artístic pràcticament desconegut i sense 
precedents que va difondre a través del diari La Veu 
de Catalunya i en el Butlletí del Centre Excursionista 
de Catalunya. La notícia d’aquella troballa posava de 
manifest l’existència d’un art prehistòric peninsular 
i europeu inèdit (l’Art Llevantí) que, d’immediat, va 
cridar l’atenció de diversos investigadors.

Fins a dia d’avui, el fris del Cogul ha fet córrer molta 
tinta i ha creat força polèmica entre els especialistes. 
Indubtablement, segueix sent el conjunt rupestre 
d’Art Llevantí més divulgat del seu estil, i és difícil 
no trobar un tractat d’Art Prehistòric d’Europa que 
no assenyali les escenes pictòriques de la Roca dels 
Moros. El conjunt ha estat estudiat per nombrosos 
investigadors com Henri Breuil, Joan Cabré, Lluís 
Mariano Vidal, Joaquim Soler, H. Begüen, Ismael 
del Pan, Paul Wernert, Hugo Obermaier, Pere Bosch 
Gimpera, Josep Colomines, Martin Almagro, Anna 
Alonso, Elisa Sarria, i l’autor del present article. 
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EL COGUL

Calc del conjunt 
d’escenes i 
composicions de la 
Roca dels Moros del 
Cogul on, entre els 
animals representats 
(bous, cabres, cèrvids 
i senglars) destaquem 
les representacions 
femenines al voltant 
d’un personatge 
fàl·lic.

Més informació:
CIAR Centre 
d’Interpretació de les 
Pintures Rupestres de la 
Roca dels Moros
Camí del Cogul a 
Albagés, Km1
25252 El Cogul (Les 
Garrigues)
Tel. (+34) 672445990
reservescogul.acdpc@
gencat.cat

traç fi, que se situen al final del Paleolític Superior o 
inicis de l’Epipaleolític, així com altres representa-
cions humanes i d’animals, aparentment realitzades 
durant les fases postpaleolítiques (Mesolític, Neolític, 
i Bronze). 

A més, la Roca presenta inscripcions ibèriques i ro-
manes, que indiquen una llarga vigència de l’indret, 
cobrint més de vuit mil anys. Per tant, un dels “san-
tuaris o centres cerimonials” amb més pervivència de 
Catalunya.

Sobre la seva conservació hem de comentar que des 
de les primeres dècades el segle passat, diversos estu-
diosos declararen que les figures gairebé no es veien i 
que una gran part s’havien perdut. Foren moltes les 
veus que s’alçaren per posar de manifest el seu mal 
estat de preservació. Assenyalem que, durant molts 
anys, el camí d’accés a la Roca dels Moros, d’uns 
1.200 m, va ser una pista de terra que passava per la 
mateixa base de la Roca en direcció Albagés. Un fet 
que va provocar l’acumulació d’un dipòsit de pols 
sobre les pintures fins fer-les pràcticament invisibles 
als ulls dels visitants.

Entre els anys 2005-2006 es crea una comissió, 
integrada pel Departament de Cultura; Departa-
ment de Medi Ambient; Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca; Consell Comarcal de Les Garri-
gues; Ajuntament del Cogul; i el Centre d’Estudis 
de Les Garrigues, per garantir el seguiment de les 
obres del projecte per les millores d’aquest conjunt 
patrimonial. En la primera etapa (2007-2009) es 
construí l’edifici destinat al Centre d’Interpretació, 
es va canviar el traçat de la carretera, i es procedí a 
l’expropiació de terrenys

Aquesta primera etapa conclou el 2009 amb la carre-
tera desviada, per tal de minimitzar la contaminació 
del trànsit vehicular i de CO2 sobre el conjunt, i va 
quedar construït l’edifici del Centre d’Interpretació, 
així com l’adequació paisatgística, la urbanització de 
l’entorn, i els accessos al Centre. D’altra banda, el 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia va comissionar 
a un equip de restauració, per dur a terme la neteja 
de la pols acumulada sobre les pintures i aconseguir 
així millorar la visibilitat. El Museu Arqueològic de 
Catalunya (MAC) va encarregar, per desenvolupar 
en la segona etapa, el projecte museogràfic per deixar 
acabat el Centre d’Interpretació. 

Segons el diari digital Bondia de Lleida: «El Centre 
d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul que 
inclou un dels conjunts rupestres més significatius 
de l’Estat preveu obrir les portes al públic a finals del 
2010 un cop enllestida la segona fase de les obres de 
construcció de l’equipament».
A més, en el text s’exposà que:

«Així ho ha assegurat aquest dilluns el director dels Serveis 
Territorials de Cultura a Lleida, Ferran Rella, durant 
la visita a l’espai, un cop finalitzada la primera fase 
de l’actuació que ha suposat una inversió d’1,3 milions 
d’euros. La segona fase de les obres, que s’han d’enllestir 
abans de finals d’any, inclou la museografia de l’espai -que 
Cultura està enllestint-, l’adequació dels accessos al recinte 
i la instal·lació de l’enllumenat. (...). 

(Bondia.cat / ACN, Dilluns 01, març de 2010).

La segona fase del projecte s’intentaria realitzar 
durant els anys 2010-2011. D’una part, restava 
l’arribada de l’electricitat al Centre, i de l’altra des-
envolupar el projecte museogràfic, dirigit per Ignasi 

a la segona fase del projecte, pel que fa a l’arribada de 
l’electricitat des del poble al Centre. Un dels principals 
temors del Cogul es perdre les subvencions assignades. Per 
aquest motiu el consistori esta intentant ajornar-les fins a 
l’any vinent ja que no pot assumir el cost de la segona fase. 
Una altra subvenció que es rebrà serà la del 1% Cultural 
del Segarra-Garrigues» (Bondia, 28 de juliol de 2011).

Des d’aleshores, les intervencions per finalitzar el 
CIAR de la Roca dels Moros han quedat aturades. La 
causa és la manca de finançament. Malgrat que tot 
semblava indicar que els recursos arribarien i que el 
CIAR ja era un fet. La situació actual del CIAR del 
Cogul és incerta i avui en el seu interior només es 
presenta l’exposició que l’Institut Català de Paleoeco-
logia Humana i Evolució Social (IPHES) i el Museu 
Arqueològic de Catalunya (MAC) prepararen en 
col·laboració per celebrar el centenari del seu desco-
briment a l’any 2007.

Un projecte patrimonial que es va iniciar l’any 2005, 
amb molta empenta i amb molta il·lusió, i que ara 
no veu el seu desenllaç. No obstant això, el conjunt 
rupestre de la Roca esta obert al públic i es poden fer 
visites guiades. 

Cristià. Es van proposar dues àrees diferenciades: 
un gran fris de llum perimetral que contindria la 
informació i els materials per vehicular el discurs 
expositiu (amb recursos multimèdia, expositors o 
caixes de llum, vitrines, monitors, pantalles, maque-
tes, etc.), i una semiesfera al centre de la sala (com un 
abric o espai tancat) per a la projecció d’un viatge de 
sensacions visuals per la prehistòria, per introduir el 
visitant en el contingut màgic de la Roca.
L’any 2011 el diari Bondia de Lleida publicà una 
nota sobre la falta de finançament: «El Cogul no sap 
quan obrirà la Roca dels Moros».

La nota assenyalà que: 

«El Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del 
Cogul continua en un punt mort pel que fa a les obres i 
sense data d’obertura, tot i que hauria d’haver obert les 
seves portes a finals del 2010. Fa mesos que l’alcalde del 
municipi, Jaume Mor, reclama ajudes a la Generalitat de 
Catalunya, sense que el govern català acabi de fer el pas 
definitiu.
En declaracions a Sow Garrigues, Mor va explicar que els 
contactes mantinguts han estat positius i que hi ha bona 
voluntat per part de l’administració. Una de les últimes 
demandes econòmiques del consistori a Cultura s’elevava 
a 100.000 euros. En aquest moment, es necessita fons per 

EL COGUL

Figures d’animals, 
dues cabres i un bou, 
de la Roca dels Moros 
del Cogul. Fotografies: 

Albert Rubio.
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Més recentment, l’any 2006, el terme Capçanes entra 
a formar part de la llista dels conjunts d’art rupestre 
prehistòric més importants del territori català amb 
10 abrics amb escenes determinades, per representa-
cions figuratives llevantines, algunes esquemàtiques, i 
una amb gravats. Des d’aleshores i fins a l’actualitat, 
les valls de Capçanes han aportat 19 conjunts 
rupestres. Els primers abrics foren descoberts pels 
escaladors Juan A. Serrano i Laura Martínez. Entre 
aquestes troballes figuren els animals gravats localit-
zats per Ramon Viñas, Juan A. Serrano, Laura Mar-
tínez i Albert Rubio, i la resta van ser descoberts pels  
muntanyencs locals Marius Sedo i Lluís Pena. Amb 
totes aquestes descobertes, Capçanes s’ha convertit en 
el terme municipal amb més indrets amb patrimoni 
rupestre de Catalunya. 

Abrics de Capçanes 
(Priorat, Tarragona) 

Entre les diverses escenes narratives destaquen els ar-
quers de cames gruixudes, algun personatge particu-
lar, una escena de cacera de cérvol, i la denominada 
“matança” de l’abric de La Vall II, constituïda per 
una trentena de figures que configuren, tal com hem 
assenyalat, una composició molt singular, on diversos 
arquers envolten i disparen contra un grup de figures 
humanes aparentment masculines i desarmades. Al-
guns personatges mostren trets facials que indicarien 
la identitat de les víctimes representades. La majoria 
de figures, amb fletxes clavades en diverses parts del 
cos, són víctimes difuntes i dipositades, segons el re-
lleu rocós, dins d’una depressió o barrancada, ja que 
a la part superior de la matança s’observen algunes 
cabres. L’escena podria expressar l’execució d’un grup 
tribal o un sacrifici ritual, pel record de la memòria 
històrica d’aquests grups.

Si bé la temàtica sobre els conflictes bèl·lics està 
ben representada a l’àrea llevantina, a Catalunya era 
completament desconeguda i, la troballa, aporta un 
document de gran interès per al coneixement i estudi 

CAPÇANES

Abric de pintures 
rupestres a la 

zona Parellada de 
Capçanes.

dels conflictes i les relacions intergrupals dels últims 
caçadors-recol·lectors postpaleolítics.

Altres continguts d’interès venen representats per 
figures d’animals salvatges, d’anatomia ben detallada, 
i tant pintats com gravats. Entre els exemplars desta-
quem alguns de gran format, com el bòvid de l’abric 
de Parellada III, un dels més grans de Catalunya, o 
el cérvol de la Vall I, realitzats mitjançant la tècnica 
del perfilat i omplert a tinta plana en color vermellós. 
Entre els exemplars gravats assenyalem el panell amb 
tres cèrvids, dos mascles i un acèfal, ubicats en el 
sostre d’un abric de Parellada, amb tècnica de traç fi 
i múltiple, tal com succeeix en el conjunt del Cogul i 
els quals representen, en la nostra opinió, les imatges 
més antigues de Capçanes.

Finalment, els conjunts de Capçanes, amb la seva 
singularitat, s’han convertit en un nou indret per la 
Ruta de l’Art Rupestre de Catalunya. Des de l’any 
2017, els abrics han estat protegits físicament amb 
tancaments, l’entorn ha estat adequat per a les visites, 

i cada abric conte cartells informatius. L’Ajuntament 
de Capçanes organitza visites guiades, amb prèvia 
reserva, el primer dissabte de cada mes; el recorregut, 
d’unes 3 hores, no mostra grans dificultats i es realit-
za per camins i senderons de muntanya. Ara, també 
caldrà pensar en la creació d’un centre d’interpretació 
per aquest conjunt per difondre, valorar i gaudir del 
Patrimoni Rupestre de Catalunya. n

CAPÇANES

Escena de la 
denominada “matança” 
l’Abric de la Vall II, al 
barranc del mateix nom 
al terme de Capçanes. 
Fotografies: Rafael 
López-Monné.

Més informació:
Ajuntament de Capçanes
Plaça Església, 7
Tel: 977 178 328 
aj.capcanes@altanet.org 
43776 - Capçanes (Priorat)
Recorregut pels conjunts 
rupestres dels barrancs de 
La Vall i La Parellada.
Reserves per a grups 
concertats:
codol.educacio@tinet.cat
Tel. 977 327 362

+

www.
culturaipaisatge.cat
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