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Presentació
El treball realitzat durant el curs 2003-2004 a la zona de Refet juntament amb Miquel Torres i
Jordi Pérez Conill, presentat amb el títol de Refet: Tema obert a les actes de la XXXIV Jornada
(2003:171-228) va ser la guspira que va encendre’m l’interès per a la recerca de gravats
cruciformes, ja que les primeres troballes fetes mentre elaboràvem aquell treball indicaven que
aquest territori havia de ser ric en aquest tipus de figures gravades a les roques.
A partir d’aleshores s’ha fet una intensa tasca de recerca que fins al moment de la presentació
d’aquesta comunicació, a la Jornada XXXV celebrada a Verdú, s’ha materialitzat la troballa
d’un total de 38 creus, algunes d’elles formant conjunts diferenciats separats per no gaires
metres de distància els uns dels altres, a més de diversos cupuliformes. D’entre aquests conjunts
de gravats cal destacar la roca de Refet, de la que ja es va fer un avançament informatiu a la
publicació de les actes de la l’anterior trobada del Grup de Recerques.
Donat que les troballes es van succeint, aquest treball es presenta a mode de primeres
valoracions que hauran de servir d’inici per a un estudi en profunditat, el qual, a partir de la
localització i catalogació, ens encamini cap a la datació cronològica definitiva de cada una de
les variants i la seva interrelació entre totes elles, amb l’objectiu de que, a partir de
paral·lelismes, es pugui arribar a la datació i interpretació dels diferents conjunts trobats en
aquesta zona, feina que s’intueix llarga en el temps.

Generalitats
A la vista de les actuals exploracions, veiem que Refet és un territori força ric en gravats
rupestres de traç simple, bàsicament del tipus cruciforme. És sobre aquest disseny on s’està
posant un esforç important per a la seva localització i catalogació, considerant, nogensmenys, la
seva interrelació amb cupuliformes de diverses mides i reguerons i altres manifestacions lítiques
escampades per la zona que van apareixent en la recerca dels gravats motiu d’aquest treball.
La considerable varietat de creus, tant de forma com per la seva factura ens planteja la necessitat
d’investigar en diferents fronts, destacant la pròpia facturació dels gravats i la seva cronologia.
Un cop aclarides aquestes premisses, el següent pas s’haurà d’encaminar a intentar esbrinar
quines han estat les motivacions i utilitats d’aquests cruciformes i la seva relació amb l’entorn.
Constatem que, a més de la zona de Refet, existeixen diferents localitzacions dins i fora del
municipi d’Artesa de Segre on s’observen figures cruciformes d’alguns dels tipus que veiem a
Refet. N’hem trobat a Colldelrat, al Tossal del Conill prop de la Colònia de la Fàbrica, a Vernet,
a Vilves i tenim referències de creus trobades a la zona de Montmagastre i Antona.
Pel que fa a la datació, ja veurem en aquest treball que és variada. Es localitzen creus que
corresponen a períodes prehistòrics, d’altres que es situen a l’Edat Mitjana i, a més, es poden
veure altres figures gravades en èpoques més recents amb la utilitat de delimitar finques.
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Situació
La zona motiu d’aquest estudi està ubicada a la vessant meridional del la Serra del Grealó – La
Força. Aquest promontori de 4 quilòmetres de llargada situat entre Artesa de Segre i Ponts,
comparteix municipi entre aquests termes i per accedir al punt on arrenca la localització
d’aquests cruciformes cal prendre la carretera que ens mena al Santuari de la Mare de Déu de
Refet (Canyelles 2003[2]:18-19,18-19). Un cop situats al monestir accedirem a la terrassa on hi
ha l’assentament de l’Edat del Bronze estudiat inicialment per Pérez Conill i Rafel Gomà
(1993:51-69) i ampliat recentment pel propi Pérez Conill (2003:171-200), on es troben un seguit
de creus que envolten el perímetre d’aquest espai, a més d’algunes situades a la part central
d’aquesta plataforma. Però la gran concentració, fins al moment i a falta de completar-se la
prospecció de tot el sector, es localitza al costat occidental de l’assentament, a una cota que
abraça els 50 i 75 metres per sota d’aquest.
Tanmateix tenim una delimitació cap a ponent en l’extensió de la zona on trobem aquesta gran
concentració de creus, aquesta divisòria natural està marcada pel barranc de Refet. Tot i això,
pensem que aquesta frontera, almenys a la part alta de la muntanya, no ha de ser definitiva, ja
que la primavera del 2004, en Jordi Trullols i Rafel Gomà han localitzat un cruciforme prop del
castell del Grealó.
A l’àrea prospeccionada, des d’aquesta línia marcada pel barranc de Refet en direcció cap al
Grealó, en els punts susceptibles d’ubicació de gravats cruciformes i a la mateixa cota que
presenta una morfologia orogràfica similar a on trobem les creus de l’altra riba, la seva
presència fins al moment és nul·la, sí però, que s’han localitzat cupuliformes de diferents mides,
alguns d’ells amb reguerons, en llocs similars als característics on, abans de creuar el barranc,
se’ns presenten les creus. Aquesta presència de cupuliformes sembla indicar-nos la interrelació
d’utilitat entre els dos tipus de gravat, qüestió que podrem intentar valorar quan la catalogació
estigui en una fase més avançada.
A llevant de Refet, direcció la Força, a falta de fer una prospecció acurada, les primeres
aproximacions han aportat alguns resultats a la part baixa de la muntanya i a la part alta s’està
seguint una línia de creus de la que fins al moment no s’ha constatat delimitació.
Per que respecta a la distribució per alçades, considerant que el desnivell total de la vall del
Senill en aquest punt és de 232 metres amb una cota mínima de 410 m. a la llera del riu i la
màxima a 642 m. a la carena de la Serra del Grealó – la Força, en el punt corresponent a les
partides de la Collada, Refet i la Costa de Refet, la distribució de les creus trobades fins al
moment és la següent:
Cotes

Localitzacions

Cruciformes

Fins a 440

0

0

1
3
3
4

1
8
3
20

0
0

0
0

1
1
2
2

1
1
2
2

0

0

441
451
461
471

–
–
–
–

450
460
470
480

481 – 490
491 – 500

501
511
521
531

–
–
–
–

510
520
530
540

541 – 642
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Assentament E. del Bronze
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El suport on estan gravades i la relació amb el seu espai
La vessant meridional de la Serra del Grealó – la Força està formada per afloracions rocalloses
del terciari en les que hi predomina el material de roca arenisca. És sobre aquest suport on s’han
insculturat els cruciformes i cupuliformes de Refet. La poca duresa d’aquest tipus de roca, tot i
facilitar l’elaboració del gravat, al llarg del temps provoca que l’erosió hídrica i eòlica que es
produeix sobre a la superfície de la roca desvirtuï, i amb el temps elimini, aquests gravats. A
aquesta erosió causada pels agents atmosfèrics i les variacions de temperatura, que entre les
màximes i les mínimes al llarg de l’any es produeixen diferències de més de 50 graus, cal
afegir-hi la contaminació creada per els líquens molt presents en aquest tipus de material, els
quals contribueixen a la corrosió de la zona insculturada malmetent les figures. Una altra
dificultat que es presenta en aquest tipus de material és el descrostament que en alguns casos ha
fet desaparèixer part de determinats cruciformes i en altres l’esquerda que s’hi aprecia no trigarà
gaire temps en mutilar-los. Malgrat tot, en la majoria dels casos tenim una visió força clara dels
gravats d’aquesta àrea.
En aquesta zona de Refet trobem les creus, principalment, en tres modalitats de suport, els quals
ens mostren els diversos possibles usos d’aquests cruciformes. Aquests tres suports són:
•

Roques labials situades als extrems d’àmplies terrasses amb vistes molt obertes a la
vall i que en el seu interior contenen mostres d’habitabilitat i/o, presumiblement, culte o
ritual. En aquest sentit tenim la terrassa on es troba l’assentament de l’Edat del Bronze
(Pérez Conill i Gomà 1993). A la part baixa trobem una segona terrassa en la que tres
creus encerclen una alineació lítica que descriurem més endavant. I la tercera terrassa
alberga la roca de Refet. Val a dir que no en tots els casos de cruciformes en aquesta
ubicació s’evidencien elements complementaris, tot i que, generalment, quan no
s’aprecia aquesta complementarietat, les creus, a més de presentar una morfologia i
factura diferenciades, en molts casos coincideixen amb límits de finques.

•

Pedres de límit consistents en roques de mida petita, aprox. mig metre d’alçada i una
amplada similar on a la part superior hi trobem un cruciforme amb la disposició de creu
grega. Pensem que aquestes creus es corresponen a les anomenades creus de terme
indicadores de frontera jurisdiccional d’origen medieval o límit de finca. Curiosament
les creus situades en aquest suport estan complementades amb dues o tres petites
incisions de burí a pocs centímetres del seu encreuament. Tot i que n’hem vist d’altres,
a la zona estudiada tan sols hi ha dues pedres d’aquest tipus, les quals estan separades
prop de 300 metres i ambdues reposen a la mateixa alçada de 467 m.s.n.m.

•

Roques de culte on les creus estan complementades amb altres gravats com és el cas
del probable altar descrit per Miquel Torres (2003:207-208) on la creu insculturada
conviu amb 4 cupuliformes i un regueró i, també a la roca de Refet on 14 creus
comparteixen la superfície d’aquesta pedra amb tres reguerons i 21 cupuliformes.

Veiem doncs que cal considerar la base on estan gravats aquests cruciformes per diferenciar la
seva funció, àdhuc la seva datació.

Aproximació cronològica
Es sabut que la creu, com a forma, arrenca de temps molt antics, arribant-se a datar amb una
antiguitat de 8000 anys. Hi ha opinions que apunten que és la forma més bàsica de figura,
inspirada en el creuament dels dos palets necessaris per fer foc. Són moltes les teories sobre la
seva utilitat, significat i simbologia. Ja a l’antiga Mesopotàmia, prèviament a l’escriptura,
s’usava aquesta forma per marcar petites esferes de pedra representant cada una d’elles un cap
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Pàg. 4

www.artesadesegre.net

GRAVATS CRUCIFORMES A REFET

XXXV JORNADA DE TREBALL GRTP

de bestiar del ramat, essent el seu conjunt el total d’ovelles de la propietat. De la cultura egípcia
arrenca la creu Ankh o de Tau coronada amb un cercle, en aquesta creu la línia horitzontal
representa les aigües de l’emotivitat com a principi femení sobre les que hi reposa l’esperit de
l’home simbolitzat per el cercle; la línia vertical mostra el principi creador masculí, signe de la
profunda fertilitat de la terra en la que l’esperit haurà de penetrar. Ens podríem estendre en
definicions sobre altres moltes formes i simbologies però la valoració de la història i la
simbologia de la creu no són el propòsit d’aquest treball. Amb tot, i per tal de reforçar la
interpretació simbòlica de la creu, val a dir que els quatre braços que composen la figura
representen els caràcters espiritual i material, simbolitzant les seves aspes els quatre elements
(Terra, Aigua, Aire i Foc) i els quatre regnes (Mineral, Vegetal, Animal i el Ser Humà). La seva
intersecció actua com a zona de tensió entre tots ells.
En aquest treball cal considerar pel que respecta als cruciformes prehistòrics, la morfologia
antropomorfa de la creu. Veurem que en alguns casos les creus presentades ens mostren trets
característics que ens podrien aproximar a aquesta interpretació. Breuil i Burkitt (1929) en el
seu anàlisi sobre les diverses formes esquemàtiques catalogades al sud d’Andalusia relacionen
els dissenys cruciformes amb la figura humana distribuint la catalogació en diverses series, dins
de les quals, a l’anomenada sèrie C hi trobem les formes numerades amb el 6 i el 8 que es
corresponen a models de cruciformes trobats a Refet, concretament a les que hem numerat amb
el 16 i 28 respectivament. Un altre cop Breuil (1935:139) ens referencia a M.H. Obermaier, amb
qui va tenir una estreta col·laboració, el qual va fer un esquema amb 12 sèries de cruciformes de
l’art esquemàtic de la península ibèrica en que cada una d’elles mostraven semblança a una de
les figures antropomorfes existents a le Mas d’Asil, a l’Arieja, França. Obermaier sostenia que
aquestes representacions en variades formes de creu simbolitzaven figures humanes. En aquest
punt ens podríem estendre en les diferents formes antropomorfes i el seu significat en quant a
gènere i actitud representats a partir dels diferents dissenys cruciformes, però la nostra pretensió
en aquest treball és la de conformar-nos amb la constatació de la correspondència del signe de la
creu amb la figuració humana.
Sense possibilitats de poder ampliar actualment la informació sobre les datacions de possibles
actuacions detectades a dues de les tres terrasses on s’han trobat alguns dels cruciformes, podem
venturar que ens trobem davant de la convivència de creus gravades en dos o tres períodes
històrics ben diferenciats. El primer el podríem situar aproximadament entre el Neolític Final i
l’Edat del Bronze basant-nos, per una part en la constatació de la permanència a la zona de la
cultura d’aquestes èpoques i per una altra la similitud de formes amb cruciformes gravats en
altres indrets on s’ha comprovat aquesta datació.
Pel que respecta al tipus de creus prehistòriques, Josep Tarrús ens diu a la seva tesi doctoral
(1998:1601) que afirmar que les creus (referint-se a aquesta tipologia) són modernes és
menysprear la evidència arqueològica de molts jaciments d’art rupestre de l’Europa
Occidental. I ho rebla dient: El tipus de creus medievals-modernes que es coneixen a
l’Empordà i comarques properes tenen una iconografia (creus llatines amb peanyes
triangulars), creus potençades (amb barres als extrems), calvaris, grans creus llatines aïllades,
etc., una situació geogràfica (parets verticals ben visibles), una ubicació (extrems superiors de
menhirs, aïllades sobre cobertes o sobre lloses de dòlmens) i una tècnica (percussió indirecta o
incisió en forma de V) ben diferents als cruciformes que considerem prehistòrics.
La segona època es correspondria a l’edat mitjana. La certesa sobre la que es fonamenta el fet de
que algunes de les creus de la serra que estem estudiant corresponen a aquesta època, a més
d’algunes de les característiques que ens indica Tarrús, és el fragment de l’escriptura de compra
del castell d’Artesa de Segre per Arnau Mir de Tost als comtes d’Urgell, document signat el 12
d’octubre del 1038, quan es refereix als límits d’Artesa amb el Grealó. “Et est ipso kastro
predicto in comitatum Orgellitensis, et afrontat ipsum kastrum a parte orientis adipso cinglo
qui est ad ipsa Petrosa sive ad ipso termino de kastro Grazilo uni sunt ipsas cruces qui
fuerunt factas per termini infra predicto kastro Grazilo et Artesa et deinde sic vadit per ipso
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cinglo usque ad ipsa Texonera et deinde vadip per ipsum torrentem de Espulcellas usque de
ipso Sanillo et vadip per ipso Sanillo usque ad ipsam fontem de ipsas Organellas sice a cercho
periuratorum, deinde sic vadit usque ad ipso maruniol qui est de termine de kastro Ponts inde
sic vadit per Malsech et deinde sic vadit a Cio...” Aquest document ens aclareix que a la zona hi
ha creus que delimiten la separació de termes entre Artesa i el Grealó. Lladonosa, a més de
esmentar-nos aquest document en el seu llibre sobre la història d’Artesa de Segre, també ens fa
referència (1990:233) a les creus que separaven Artesa del terme de Tudela de Segre on encara
s’hi poden observar les fites de pedra i on probablement, a partir d’una exploració exhaustiva
del terreny, es pugui trobar com en el cas del Grealó, alguna de les creus frontereres.
També constatem a la zona creus d’una tercera època i utilitat que podem documentar sense cap
gènere de dubtes, es tracta de creus fetes per marcar la delimitació de finques. Per a la
constatació de la funció d’aquestes creus, amb el GPS hem situat sobre el mapa del cadastre de
propietats, a escala 1:5000, els cruciformes localitzats a la zona. Les creus que coincideixen
amb l’assenyalament d’aquestes particions de propietat, es corresponen a un tipus determinat de
creu que coincideix entre elles amb forma i factura, essent la orientació del travesser principal la
direcció que segueix el marge de la propietat.
Amb tot, cal continuar profunditzant en l’estudi de les diferents formes, la seva correspondència
amb altres ubicacions i la datació dels elements que envolten aquests cruciformes per tal de
confirmar la certesa cronològica de determinats gravats que encara ens presenten algun dubte.

Tipologies, tècnica d’execució i orientació de les creus.
Pel que respecta al disseny, fins al moment s’ha trobat un total de 8 formes diferents, alguna
d’elles amb variants. En els casos d’agrupaments localitzats trobem diferents morfologies que
conviuen entre si. Les tècniques d’execució i la orientació dels cruciformes són dues visions que
ens permeten situar aquests gravats en plànols diferents pel que respecta a la datació dels
mateixos, si més no en les primeres hipòtesis.
D’entre les creus gravades a Refet s’observen, com hem dit, fins a 8 tipologies estructurals de
les que en aquesta publicació presentem el dibuix de cada una d’elles acotades fora d’escala.
Aquesta diferenciació, generalment ens aporta informacions que van més enllà de la seva forma
ja que en funció del disseny i de la situació en els diferents suports ens expressen funcions i
relacions diverses.
La varietat de cruciformes existents a Refet combinen manufactures variades podent-hi
observar creus realitzades amb tècniques de percussió directa i indirecta i d’altres facturades per
abrasió. Aquesta diversificació de tècniques en la realització d’aquests cruciformes ens
corrobora la distància en el temps entre elles, fent-se palesa en les creus medievals, les quals
difereixen de les prehistòriques per la seva execució amb la tècnica del picat indirecte amb un
burí colpejat per una altra peça percutora. En aquest tipus de creu veiem amb especial claredat
el relleu deixat a la base del tall, generalment mal acabat, circumstància que en aquests casos
maldestrats pot indicar una utilitat purament funcional.
Una altra consideració a tenir en compte és la situació cardinal dels cruciformes de Refet. Un
cop presa la orientació de tots els estudiats fins al moment, veiem que malgrat de disposar de
360º per a orientar-los, a excepció de les creus situades a la Roca de Refet, totes les altres se
centren o bé en la direcció N – S o en la NE – SO. A més s’observa la peculiaritat de que les
creus gravades sobre pedres de terme i roques labials, en tots els casos, independentment de la
seva direcció cardinal, un dels braços és perpendicular a la vall. Es dóna el cas de que fins i tot
les línies de límit de finques, quan les creus es corresponen a aquesta funció delimitativa, també
estan dibuixades, per coincidència, en aquestes dues direccions. Bàsicament pensem que les
creus prehistòriques mantenen sempre la direcció N-S/E-O, aquesta teoria es trenca quan trobem
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conjunts de creus, els quals, al marge de la Roca de Refet en la que actualment estem treballant
en un estudi interpretatiu, una de les creus es diferencia respecte de les altres, tenint la creu
diferenciada en cada un dels dos casos, diferents orientacions. A la vegada, tot i que la majoria
de creus aïllades respecten la orientació nord, hi ha algunes excepcions.
A partir d’aquestes premisses, tot seguit es detallen les diferents tipologies morfològiques de les
creus catalogades a la zona de Refet que hem numerat de l’1 al 8.

Tipus 1
Aquesta forma de creu, que es correspon a les proporcions de creu grega, la trobem representada
en 6 ocasions essent la única figura cruciforme gravada en els tres tipus de suport descrits
anteriorment (roca labial, pedra o fita de límit i roca cultual), en tots els casos, sense excepció,
els seus braços estan orientats en els punts intermedis de la rosa dels vents, és a dir NO – SE /
SO – NE. Totes elles estan esculpides amb burí, el que ens indica una evolució tècnica en la
seva factura que fàcilment ens situa a l’Edat Mitjana, hipòtesi cronològica que ens atrevim a
donar perquè, gairebé sempre, alguns o tots els extrems conserven la terminació patada a les
seves aspes. La presència d’aquestes creus en pedres de límit i roques labials de terrassa ens
indica que poden formar part de la tipologia de les creus citades en el document del s. XI descrit
anteriorment amb el que s’adjudica a les creus d’aquesta època la funció fronterera, però com a
mínim tenim un cas que ens mostra una variant pel fet de trobar-se a la roca en forma de
possible altar, estudiada per Miquel Torres, esmentada més amunt, és la creu 6, situada a la zona
indicada com a grup 3. Aquesta creu núm. 6, l’entenem com a possible element de
cristianització d’un lloc de culte pagà pel fet de compartir la taula amb 4 gravats cupuliformes i
un regueró, a més cal afegir-hi la ubicació i el context prehistòrics estudiats per Miquel Torres
(2003). Pel que respecta a la creu 29, situada a la mateixa terrassa, sobre una pedra de similar
configuració a l’anterior, se’ns presenten importants dubtes ja que malgrat la coincidència de
forma i suport, està situada just en una línia de límit de finca.

Tipus 2
El que anomenem tipus 2, amb les seves variants, és el tipus de creu que fins les prospeccions
realitzades actualment està més estesa, comptabilitzant-ne 21, 8 de les quals formen part dels
gravats de la Roca de Refet. Aquestes creus estan insculturades amb la tècnica de percussió
directa. Les diferents variants de forma, ens fan subdividir aquest disseny en 3 subtipus, tot i
que per la seva orientació i ubicació encara podríem fer més subdivisions que no farem en ares a
la simplificació.
L’anomenat tipus 2a té una aparença de creu llatina tot i que el seu travesser està situat prop o
bé al centre del braç principal. D’aquestes se’n han trobat 4, dues orientades N – S i les altres
dues SE – NO. S’observa, però, que a les dues segones els braços tenen una certa inclinació
respecte al pal central, ens podríem aventurar a pensar que aquesta oscil·lació pot representar un
moviment que simbolitzaria una representació antropomorfa. En la descripció del tipus 4, que
veurem quan correspongui, hi podem trobar una semblança.
Quan hem abordat el tema de figuració humana de la creu prehistòrica hem citat el model 8 de
la sèrie C proposat per Breuil. Segons la nostra catalogació aquest model té la seva
correspondència amb aquest tipus 2a. El matís de la creu de Breuil consisteix en que el travesser
està, gairebé tocant al límit superior del pal principal. Aquesta correspondència la trobem a la
nostra creu núm. 28 situada a la zona del grup 5, la creu està aïllada i orientada de forma
esbiaixada respecte a la rosa dels vents i està feta amb la tècnica del repicat amb una altra pedra
de més duresa. Trobem correspondències a aquesta forma a la cova de les Creus, a la Vall del
Riu Sec, Tarragona, on aquesta creu junt amb una altra de més elaborada, en forma de phi donen
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nom a la cova (Vilaseca - Iglesias 1929). També Breuil ens presenta dues representacions que,
si bé tenen petites variacions, entren dins d’aquesta semblança. Són les creus representades als
dòlmens de Axeitos i de Belas (Breuil 1933:56-57), ambdós a Astúries tenint la primera unes
formes potençades als terminals del travesser i la segona l’acabament dels braços i la base en
forma de punta, però les dues tenen la mateixa forma que la nostra creu 28 a la zona que dibuixa
l’encreuament i la seva continuïtat fins l’extrem del reduït pal superior.
El tipus 2b és, pròpiament, l’anomenada creu llatina. Aquesta creu orientada N – S la veiem en
un grup de 5 creus iguals, alineades l’una al costat de l’altre en un dels extrems de la superfície
d’una gran roca desplaçada. A l’altre extrem del pla superior d’aquesta mateixa roca hi ha una
sisena creu del tipus 2a esbiaixada respecte del nord. Dues d’aquestes cinc creus, degut a un
descrostament de la roca, tan sols tenen visible la base del pal vertical.
Les creus enquadrades en el tipus 2c són el model més estes en tot el territori. Aquest disseny en
el que trobem la mesura més petita (5 cm.) té la particularitat de que les 4 aspes són equidistants
a l’encreuament. N’hi ha catalogades 12, de les quals, 3 que estan desviades respecte al nord
formen part d’un conjunt de 4 que es complementa amb un cruciforme del grup 2a orientat
cardinalment. Vuit d’aquestes creus estan gravades a la Roca de Refet i la que completa la
dotzena està aïllada, en una roca labial. De les vuit insculturades a la roca de Refet, tan sols 3
estan orientades amb els braços principals de la rosa dels vents però en aquest cas pensem que la
significació difereix de les creus que romanen solitàries o en altres conjunts, ja que hem
d’englobar aquestes unitats dins del context de la munió de gravats de la pròpia Roca de Refet.
Fora de l’espai “Refet”, dins del municipi d’Artesa de Segre, al Tossal del Conill situat a la
Colònia La Fàbrica i a pocs quilòmetres de Refet, tenim identificada una creu amb la forma i les
característiques d’aquesta tipologia.

Tipus 3
Aquesta forma de creu tan sols està representada en una ocasió, és la creu núm. 15 situada a la
zona del grup 5. Es tracta d’una creu gravada dins d’un receptacle romboide. Aquesta creu esta
feta amb la tècnica de l’abrasió, constatant l’evidència en l’apèndix que ix d’un dels extrems del
rombe que emmarca la creu. Aquest apèndix es producte de la fricció de l’eina abrasiva que ha
hagut d’erosionar el vèrtex oest de la línia perimetral degut a que la forta inclinació en aquest
extrem no permetia arribar a la roca per rebaixar el traç. A continuació veurem un seguit de
paral·lelismes dels que es pot desprendre que aquesta creu pot tenir relació cultual amb la Roca
de Refet, ja que està gravada al bell mig d’una roca situada just al seu costat. Aquesta roca està
fortament erosionada amb una gran quantitat de forats naturals en forma de cupuletes que en
alguns casos estan arrenglerats.
Serra, Llussà i Costafreda (2003:123) en el seu treball sobre les Cadolles d’Artesa de Lleida ens
presenten la fotografia de Miquel Torres que ens reflecteix una creu d’aquesta mateixa forma i
factura. Seria interessant veure la orientació de la mateixa i contrastar el context d’aquests dos
gravats per de cercar-hi coincidències. Tot i això, aquest tipus de creu que inicialment semblava
força estrany, a mesura que s’ha anat avançant amb la documentació bibliogràfica per a la
realització d’aquest treball s’han trobat paral·lelismes que fins i tot ens conviden a aventurar
alguna hipòtesi. A més de relativa proximitat de les troballes d’aquest cruciforme a les dues
“Arteses” (de Segre i de Lleida), la bibliografia ens ha permès descobrir que a Forci, a la illa de
Còrsega, a l’anomenada roca de la Incrucichjata s’hi troba aquesta mateixa forma també amb la
orientació N-S/E-O i amb un petit apèndix que sobresurt en la direcció est, intuïm que també
podria ser fet per l’efecte abrasiu de l’eina (Leoni 1998). En aquest cas, però, la creu que es
comunica en el gravat amb una altre cruciforme del tipus llatí, no està sola en una roca sinó que
forma part d’un conjunt de 43 creus. En aquest mateix treball Leoni ens presenta el dibuix d’una
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altra pedra a la mateixa illa, la Petra frisgiata de Cambia, en la que torna a aparèixer aquest tipus
de gravat, situant la datació d’aquestes roques a l’Edat del Bronze Final.
La morfologia d’aquesta creu ens recorda un disseny molt estès a l’àmbit dels cruciformes
prehistòrics: la creu encerclada. Això i l’absència d’aquest tipus de creu a la zona que estem
treballant, ens porta, com anunciàvem abans, a plantejar la hipòtesi de que l’encerclament
romboide podria tractar-se d’una variació d’aquesta forma de representació. En aquest sentit
Breuil ens descriu la pintura rupestre d’una figura de creu encerclada estudiada i dibuixada per
Vilaseca – Iglesias, pintada a l’abric del Mas d’en Carles, a la vall del Brugent, Tarragona, en la
que també, com a continuació d’un dels seus braços i fora del cercle, s’hi observa un petit
apèndix (Breuil 1935:80).

Tipus 4
A la descripció del tipus 2a ja avançava que arribats a aquest punt es tractaria la semblança entre
aquests tipus de creus i la interpretació de l’estructura antropomorfa del tipus 4 representada per
la creu que hem batejat amb el número 5. El fet de separar els dos models ha estat,
principalment, per la forma de la base. La situació de la creu núm. 5 a l’interior de la terrassa on
es troba l’assentament del Bronze, la forma recta del seu peu, la situació de moviment oscil·lant
que mostren el seus braços i la proximitat amb altres elements lítics que ens podrien suggerir
alguna utilitat prehistòrica, ens aboca a generar la hipòtesi de que pot tractar-se d’una figura
antropomorfa. La orientació d’aquest cruciforme està inclinada respecte del nord com els altres
cruciformes del grup 2 de braços esbiaixats.
Una altra valoració que ens fa pensar en el missatge d’aquesta figura és una roca en forma de
dau allargassat situat 7 metres al nord. En aquesta pedra de dimensions similars al probable altar
descrit repetidament en aquest treball hi ha una de les creus que hem catalogat dins del tipus 1
per la seva similitud de proporcions i orientació, és la creu núm. 29. També sembla que ens
afirma la cronologia moderna la terminació patent d’un dels extrems i el fons del gravat treballat
amb burí. Però la forma d’aquesta creu 29, que malgrat tenir un aspecte de creu medieval té uns
trets morfològics similars a la 5, el fet d’estar sobre una pedra amb semblança d’altar, la
proximitat i la coincidència d’inclinació amb la creu anterior, ens plantegen alguns dubtes per
datar-la, ja que els trets característics de les creus medievals podrien haver estat esculpits sobre
una creu pagana amb la finalitat de cristianitzar aquesta roca com, aparentment, es va fer amb
l’altar amb els 4 cupuliformes.
Estem tractant dues creus amb un cert caràcter conflictiu en la seva datació, ja que a les
qüestions esmentades hem d’afegir que ambdues formen part de la línia divisòria de dues
propietats i la seva orientació es correspon amb aquesta línia. Però la resistència a pensar que, al
menys, la creu 5 és prehistòrica ens ve refrendada, a més de la seva forma, per la seva factura, ja
que es tracta d’una creu feta amb la tècnica del repicat amb secció amb forma d’U.
Respecte a la creu 29, veiem que té elements per situar-la, com hem vist, dins d’un context
prehistòric, probablement retocada en època medieval o, simplement, pot tractar-se d’una creu
moderna feta per delimitar una propietat. Tot un repte interpretatiu.

Tipus 5
Aquesta forma creu està representada, fins al moment, amb dues unitats. Són creus amb els
braços principals orientats de nord a sud assenyalant els seus travessers, curts i situats tallant el
pal principal just a la seva meitat, la obertura de la vall. Aquests dos cruciformes estan
localitzats a llevant de la gran terrassa on es troba l’assentament entre 20 i 30 per sota la
plataforma a la partida denominada la Costa de Refet. Inicialment, a l’espera de prospecionar la
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zona, sembla que puguin tenir una funció d’encerclament de la terrassa on hi ha aquest
assentament. Cal veure, però, si volen dir quelcom més, ja que estan situades en una zona amb
una forta presència de blocs de roca i com he dit, cal completar la prospecció. Aquestes creus
estan fetes amb la tècnica de l’abrasió, aprofitant en un dels casos un plec de la roca per fer el
traç longitudinal. La seva orientació i la seva factura semblen indicar el caràcter prehistòric
d’aquests cruciformes.

Tipus 6
La única creu amb aquesta forma va ser trobada per deducció, ja que restava sota una capa de
mantell vegetal. En el lloc on està gravada, tot i no ser una pedra de terme ni tampoc una roca
labial de terrassa, l’olfacte indicava que havia possibilitat de trobar-hi una creu. Aquest
cruciforme està situat a menys de 15 metres de la Roca de Refet en un espai cobert d’arbres i
garric. La seva orientació és dissident amb la cardinalitat, la forma del pal principal es corbada,
els extrems són pomats i/o trifoliats, l’erosió no deixa veure si, originalment, tres dels seus
braços són trifolis o de terminació pomada observant-se el braç superior clarament trifoliat. La
ubicació i, sobre tot, la forma d’aquest cruciforme, malgrat el seu traç fet utilitzant la tècnica de
picat directe, ens va fer pensar durant molt de temps en la seva datació medieval amb intencions
cristianitzadores del lloc. Tot i que la corbatura del pal principal era motiu de desviar la atenció
cap a la visió de creu cristiana.
Recentment la bibliografia ens a portat a trobar diversos paral·lelismes que semblen confirmar
que es tracta d’una creu prehistòrica tal com indica la seva factura repicada. La trobem a
Còrsega, a la roca de la Incrucichjata que ja hem tractat, formant part dels 43 cruciformes que
configuren aquest conjunt. El fet de disposar del dibuix individualitzat d’aquest cruciforme ens
permet profunditzar més en el seu detall trobant-hi certes diferències en la mida, 16 cms. vers
els 23 de Refet; la corbatura del seu tronc és en quart creixent en comptes del minvant de Refet,
i la orientació és E-O mentre que la de Refet és SE-NO.
També observem aquest tipus de creu en dues ocasions en el dibuix fet per P. Atrián dels
gravats de la Peña de la Albarda, a Almohaja, Terol (Atrián 1980:113-125). D’aquests gravats
Juan Antonio Gómez Barrera (1992:313) ens diu que a la roca descoberta al 1975 es de pedra
arenisca i conté 49 figures completes i restes d’altres, totes traçades per picat i abrasió, les quals
representen antropomorfs i zoomorfs. Les dues creus que ens afecten mostren cada una d’elles
sentits diferents en la seva corbatura.

Tipus 7 i 8
Tot i la marcada diferència en les seves formes, posem les creus 7 i 8 en el mateix apartat ja que
en el nostre àmbit, fins al moment, són morfologies exclusives de la Roca de Refet, en la que les
dues formes estan representades amb 3 unitats cada una.
El tipus 7 és la unió d’un gravat cupuliforme amb una creu connectada a ell, el resultat de la
unió de les dues figures pot donar molt joc interpretatiu però crec que s’ha d’interpretar com a
part integrant del context de la roca. Dues d’aquestes estan orientades al sud i la tercera al nord.
Per que respecta al tipus 8, pròpiament no és una creu, si però que és un cruciforme, ja que
aquesta figura s’aconsegueix a base de creuar un travesser en els reguerons inclosos en el
conjunt dels gravats. En els tres casos la orientació correspon, aproximadament, a la poligonal S
– N.
Aquestes dues formes de gravats les hem pogut veure repetides en una mateixa roca anomenada
Pierre de Parey situada al nord est francès, a la localitat de Saint Jean de Gonville. A falta de
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poder aconseguir fins al moment un estudi complet sobre aquests gravats ens conformem amb la
lectura de la llegenda turístico-informativa que ens diu “els homes del neolític varen gravar
creus i reguerons sobre la superfície d’aquesta pedra de cúpules sense que la significació
exacte sigui coneguda”. Conscients de que aquesta informació, per si sola, no té validesa
científica si que ens constata la presència del mateix model de gravat en un indret allunyat prop
de 1000 km. de la Roca de Refet.
D’aquests dos models cruciformes també hi trobem correspondències en el volum segon del
mecanoscrit original que conté la tesi doctoral de Josep Tarrús, on ens descriu la pedra dels
Sacrificis (1998:1317) en la que, entre altres tipus de gravats, tenim una combinació de creu i
cupuliforme i a la pedra de les Creus de Castellar (1998:1331,1341-1344) on un regueró
longitudinal a la mateixa roca és creuat per dos travessers.
Així mateix hem trobat altres correspondències. Pel que respecta al tipus 7 el trobem a la ja
esmentada Peña de Albarda, a Terol, i mostrant la mateixa forma de creu que parteix d’un cercle
gravat, sense que aquest sigui un cupuliforme, està insculturada al dolmen de Albamia, a
Astúries (Breuil 1933:58). El model del grup 8 també el veiem a la Cueva Granda, a Oteruelos,
Alto Duero (Gómez Barrera 1992:237).

Agrupaments i concentracions de cruciformes.
A tot l’espai de Refet, fins al moment hem pogut situar 3 roques on trobem conjunts de creus.
Aquesta circumstància ens obliga a pensar que la significació d’aquests emplaçaments revesteix
una importància més determinant. Una d’aquestes concentracions és la Roca de Refet, de la que
estem realitzant un treball monogràfic donada la seva importància. Els altres dos agrupaments
de creus, les numerades amb el 16-20 i el 21-26 tenen la característica comuna que una de les
creus té una forma i direcció diferent a la resta de creus que formen el seu conjunt. Al conjunt
16-20 hom observa una creu del tipus 2a, orientada cardinalment que presideix el grup
complementat amb tres creus més del tipus 2c orientades esbiaixadament; al conjunt 21-26,
format per 6 creus, 5 d’elles pertanyen al tipus 2b, tot i que dues d’elles estan malmeses i la
sisena, situada a l’extrem oposat del costat de la roca, és del tipus 2a. En aquest grup s’inverteix
l’ordre en la orientació, la creu que domina el conjunt, a més de tenir el travesser inclinat
respecte de l’eix de la creu, no està orientada cardinalment, essent les altres 5 le s que guarden la
relació amb la rosa dels vents. En qualsevol dels dos casos totes les creus estan englobades en
les diferents modalitats del tipus de creu número 2, cobrint les tres variants.
Notem que els conjunts de creus de la zona tenen relació amb altres gravats (cupuliformes i/o
reguerons) ubicats a la mateixa pedra o molt propers a ella. En el cas del conjunt 21-26, a
l’extrem oposat de la roca, s’hi aprecien diversos cupuliformes i altres tipus de rebaix a la roca
pendent de determinar. En quant al conjunt 16-20, a l’extrem del recorregut de l’aflorament
rocallós longitudinal on estan situades hi ha dos cupuliformes units per una amplia comunicació
que continua, roca avall, per al seu desguàs.

Distribució grupal de cruciformes
En funció de les troballes fetes fins al moment i de la distribució d’aquestes sobre la cartografia,
s’han determinat sis grups en els que, generalment, la tipologia de les creus incloses en cada un
d’ells té una concordança que les diferencia de la resta de grups i, per tant, d’ubicacions. Dins
del context d’aquests conjunts acotats de creus, en cada un dels casos es troben elements que
complementen els gravats cruciformes.
Fent un esforç per sintetitzar el continguts d’aquests conjunts i no estendre’ns gaire sobre les
característiques de les creus que els composen, passem a detallar-los un a un:
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Grup 1
Aquest grup està integrat per cinc creus de les quals 3 estan situades en línies frontereres de
separació de finques, una no acaba de tocar la línia i la darrera està cla rament situada fora de la
separació de terrenys. Les creus 32 i 34 presenten una factura de burí que evidencia la seva
modernitat. Entre ambdues, separades per una desena de metres, en la mateixa línia imaginària
que les uneix hi ha un conjunt de tres cupuliformes petits units per un regueró serpentifome amb
la mateixa distribució que hem observat a la pedra núm. 1 del corral d’en Massanet a Espolla
(Tarrús 1998:1335). Aquesta varietat de regueró serpentiforme presenta certes similituds al
situat al Tossal Gros de Vallbona, prop de Maldà, estudiat per Miró Rosinach (2003:50). La
creu 35 es diferencia en forma i factura ja que presenta uns trets allargassats i acabats en punta
resultat de la tècnica de fricció o abrasió amb la que ha estat realitzada. La creu 33 que limita la
finca és la més gran trobada en tot el massís, supera en poc els 30 centímetres de longitud i té
forma de delta amb el travesser en el seu vèrtex, mostrant-nos amb el perfil de V del seu tall, la
seva modernitat. D’aquest grup cal destacar la creu 36 molt ben treballada amb eina de tall
presentant en els seus extrems la forma de creu patent, assenyalant el seu eix, esbiaixat de la
cardinalitat, la terrassa on es troba situat el monestir de Refet. Per la forma, ubicació i orientació
tot sembla indicar l’origen medieval d’aquest cruciforme.

Grup 2
El grup 2 està situat a la vessant més oriental de la zona estudiada. Fins al moment i a falta de
completar l’exploració d’aquesta part de Refet s’hi han localitzat dues creus que difereixen en
forma i factura de les trobades a la resta de la serra. Es tracta de creus 2 i 3 realitzades amb la
tècnica de fricció, creuades per un travesser molt curt situat just al mig del pal principal.
Ambdues tenen la característica d’estar orientades N-S. Aquesta orientació, la tècnica de
realització i l’absència de línia divisòria de finques en aquest indret ens reporten a la prehistòria.

Grup 3
En aquest grup que, principalment segueix una línia de límit de propietats s’hi han localitzat 5
creus de diverses formes i, potser, utilitats. A la part baixa d’aquest espai, a 467 m.s.n.m. es va
trobar la primera creu d’aquesta recerca, la núm. 1, de forma grega i traç medieval situada sobre
una pedra que sobre el mapa ens indica un límit de finca actual. Seguint aquesta divisòria de
propietats muntanya amunt, just al llavi de la terrassa on es troba el poblat de l’Edat del Bronze,
a 526 m.s.n.m. trobem el següent cruciforme d’aquest grup, el núm. 4 gravat a l’extrem del
perfil rocallós que voreja la terrassa. Aquesta creu és del mateix tipus que la núm. 1. Continuant
per la línia fronterera trobem les creus 5 i 29 tractades abastament a l’apartat del tipus de creu 1
i 4.
Aquest grup el completa una creu que pren especial rellevància pel seu emplaçament, ens
referim a la número 6, gravada sobre una pedra rectangular, la qual, com defineix Miquel Torres
(2003:207) quan es refereix a la mateixa, pot tractar-se d’una roca sacralitzada. Aquesta pedra
de forma rectangular està voltada per 4 cupuliformes de petita mida i un regueró i al centre s’hi
troba aquesta creu de forma grega tallada amb eina metàl·lica, el que podria indicar la
cristianització d’un espai de culte pagà. Contràriament a la resta de les creus d’aquest grup
aquesta està allunyada de qualsevol separació de finques.

Grup 4
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Aquest grup està situat en una terrassa enlairada a 440 m.s.n.m. oberta sobre el barranc de Refet.
Al vessant occidental, voltant la mateixa, hi ha les creus 7, 30 i 8. La creu núm. 7, situada en un
dels accessos a la terrassa és la única de les tres que les seves aspes respecten els quatre punts
cardinals. Just al seu davant hi ha una roca amb 4 cupuliformes, tres de mida mitjana i el quart
de grans dimensions amb un canalet sobreeixidor que vessa fora la roca, direccionat al nord. Les
altres dues creus, treballades amb burí, estan orientades en la mateixa direcció, inclinades
respecte dels punts cardinals. La número 30 té les aspes amb les puntes arrodonides i la 7, molt
ben treballada, té els braços patents. Al bell mig de la terrassa, a la intersecció de les visuals de
les creus 7 i 8, a 25 metres de cada una d’elles, hi ha una construcció megalítica de 8 metres de
llargada formada per un alineament de 5 pedres de 10 cms. d’amplada amb una llargada de 50
cms. i unes alçades que sobresurten del sòl entre 10 i 30 centímetres. A banda i banda d’aquesta
alineació s’hi destaquen les pedres que en sentit perpendicular fan el tancament d’aquesta
construcció. Malgrat estar a 86 metres per davall de la terrassa on estàn situats els assentaments
de l’Edat del Bronze, a la pista que condueix des de la creu de terme de Refet fins a aquesta
plataforma s’hi va trobar un tros de molí barquiforme com el descrit per Pérez Conill en els seus
treballs sobre Refet, trobat a la terrassa de dalt.

Grup 5
En aquesta zona es concentra la màxima proliferació de gravats cruciformes i en la que s’hi
agrupen els conjunts més interessants, d’entre ells sobresurt la terrassa on està ubicada la roca
de Refet. Les formes de les creus trobades en aquesta zona són molt diverses. En primer lloc
trobem la creu 28 ja descrita a l’aparat de tipus de creus, la qual està relacionada amb un
cupuliforme situat a l’altre extrem de la roca.
La creu número 9 té les mateixes característiques d’ubicació i forma que la creu número 1,
gravada al capdamunt d’una pedra de mig metre d’alçada. La diferència respecte la 1 és que
aquest cruciforme està gravat a l’extrem del vèrtex de la pedra i queda a l’aire l’espai on hauria
d’anar gravat el braç orientat al nord. Cal destacar que l’alçada sobre el nivell del mar d’aquesta
creu núm. 9 i la núm. 1 és exactament la mateixa, 467 metres i que a molt pocs centímetres
d’aquestes creus, en les mateixes roques, hi ha tres incisions fetes amb burí. La número 9, a
diferència de la 1 no assenyala, al menys en l’actualitat, cap delimitació de finca.
La creu 27, força malmesa, és de forma grega i està ubicada, sola, a l’extrem d’una roca labial
essent la seva factura amb repicat. La orientació és la intermèdia amb els 4 punts cardinals i
amida 10 centímetres, una de les més petites de la zona.
Els grups de les creus 16-20 i 21-26 ja han estat descrits dins d’aquest treball a l’apartat
d’agrupaments i concentracions de cruciformes.
Pròximes a la roca de Refet a la que, donada la seva especificitat, pròximament, li dedicarem un
treball monogràfic, trobem dues creus amb característiques molt diferenciades respecte de la
resta de cruciformes de la zona, són la 15 i la 16 que ja hem desenvolupat dins de les tipologies
3 i 6. Completant aquesta zona hi ha els 14 cruciformes integrats a la roca de Refet dels que
destaquen per la seva diferenciació els corresponents als tipus 7 i 8, també descrits.

Grup 6
Ja dèiem a l’apartat de situació d’aquest treball, que a partir de la frontera natural del barranc de
Refet, fins al moment, trobem en falta la concentració de creus que hi ha a l’altra riba, tot i que
sí hem trobat diferents ubicacions de gravats cupuliformes.
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Les dues creus germanes d’aquest grup numerades amb el 31 estan gravades al damunt d’una
pedra de fita clavada al terra amb una alçada d’aproximadament un metre. Són dues petites
creus, de 7 centímetres d’amplada total. Aquesta pedra es troba en el camí que mena des de
Refet cap al castell de Grealó. Les separacions de les actuals propietats queden allunyades
d’aquest punt pel que pensem que aquestes creus podrien formar part de la delimitació
esmentada al document del s. XI descrit anteriorment, tot i que ens falta dibuixar exactament la
frontera indicada en aquest instrument de compra del castell d’Artesa esmentat anteriorment.

L’àmbit dels cupuliformes
Veritablement que ens trobem en un espai ric en gravats del tipus cruciforme, però tot i que hem
de dir que inicialment hem donat prioritat a aquesta forma, al llarg de les continuades
prospeccions sobre el terreny hem localitzat un gran nombre de cupuliformes de diverses
mesures que van des dels 5 cms. de diàmetre fins als 40. Uns connectats entre sí amb reguerons
lineals, altres amb petits reguerons de formes rectes i de “ganxo”, també en “altière”, un cas
amb serpentiforme... En algunes ocasions aquestes cúpules es relacionen, per proximitat, amb
els cruciformes, altres estan aïllats o formen conjunts, altres estan pròxims a monuments
cristians... El cert és que en l’estudi dels gravats d’aquesta zona, inicialment, hem donat prioritat
a les creus, però no se’ns passa per alt la necessitat de complementar el treball amb el estudi
d’aquest altre tipus de gravats que de ben segur ens cal considerar-los per a completar la
documentació del conjunt de l’àrea de Refet.

Conclusions
No és habitual iniciar unes conclusions amb comentaris d’aquest tipus, però he d’agrair a
Miquel Torres la proposta i esperonament d’iniciar la prospecció de cruciformes a la serra del
Grealó – La Força. És impressionant l’ànim que dóna una troballa per assolir la següent. En
aquest cas, la gran quantitat de creus trobades acaba generant en l’individu un instint que
provoca el descobriment per olfacte, és un no parar de trobar creus veient-les venir des de la
distància.
Però per que aquest olfacte funcioni, prèviament les creus han d’existir. I a Refet, hem pogut
comprovar que existeixen. Estem davant de la falda d’una serra on a més si dóna una
circumstància que avui és de molta actualitat: la multiculturalitat, que entesa en els termes de
poblament al llarg del temps mescla diferents cultures per enriquir aquesta part del municipi
d’Artesa de Segre. És la multiculturalitat de les cultures prehistòriques, barrejada amb la cultura
medieval i complementada amb l’enriquiment d’èpoques més recents. Tot plegat genera una
amalgama de maneres de fer que desencadenat el forjament de la història del Refet actual i que
ens han deixat, com empremta, la marca distintiva de la creu.
Al llarg del treball hem descrit diferents tipus de cruciformes, diferents aproximacions en el
temps de realització, diferents tècniques per gravar-les, diferents ubicacions, diferents relacions
entre elles, diferents significats, diferents utilitats. Tot i això, les nostres creus són de traç simple
si les comparem amb les situades en altres localitzacions on s’observen gravats rupestres més
evolucionats, com ara creus encerclades, en phi o formant part de conjunts de gravats més
complexes, amb travessers i altres formes que manifesten amb claredat la disposició
antropomorfa de la figura... Malgrat això, constatem l’antiguitat de les creus prehistòriques, com
hem anat veient en aquest treball, amb la contrastació de variats paral·lelismes que
s’emmarquen dins la forquilla cronològica que abraça del Neolític al Bronze, a més de la
proximitat a l’assentament de Refet. Potser cal un estudi més acurat de l’activitat i l’evolució
dels nostres avantpassats de Refet respecte als pobladors d’altres zones on els gravats tenen
formes més complexes, per poder valorar a que obeeix aquesta simplicitat de les nostres figures.
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Com es pot apreciar per la constatació dels paral·lelismes que ens aporten les notes
bibliogràfiques d’aquest treball, a Refet hi arriben manifestacions cruciformes prehistòriques
que provenen d’un radi d’un miler de quilòmetres, recollint-se similituds de llocs, tan llunyans
en aquells temps, com el Nord-Est de França a la frontera amb Suïssa, Andalusia, Soria,
Astúries, àdhuc la isolada illa de Còrsega, per no parlar de llocs més propers com les comarques
tarragonines o el massís de les Alberes a l’Alt Empordà, Terol... Constatem doncs, que pel que
respecta a la transmissió d’informació, ja en aquells temps, existia un important procés de
“globalització”, si més no en l’aspecte de la figuració d’aquests gravats.
Al llarg del treball hem parlat, en algunes ocasions, de les mides de les creus de Refet. Aquestes
mesures no difereixen gaire de les catalogades en altres indrets. Fins i tot en aquest aspecte la
informació s’inter-relaciona. Les creus estudiades es mouen entre la desena i la vintena de
centímetres, corresponent-se entre sí segons el tipus de creu, essent les més petites les que tenen
els costats igualats, el tipus 1 i el tipus 2c que mesuren entre els 10 i el 15 centímetres. Les
formes que tenen els braços desiguals es mouen entre els 15 i el 25 cms. aproximadament. Fora
d’aquestes mesures trobem un parell d’excepcions de creus més petites d’aspes iguals, que
totalitzen entre els 5 i els 7 cms. i en les que tan sols una d’elles es correspondria a una
cronologia prehistòrica i, en el costat oposat, sols hi ha una creu de braços desiguals que supera
en poc els 30 cms., en forma de delta, que ja hem comentat en aquest treball, la qual, la seva
factura i ubicació evidencien la modernitat de la mateixa.
Amb referència a la orientació de les creus, partim de la premissa de que les creus orientades a
la cardinalitat són prehistòriques i les esbiaixades són modernes. En general aquesta teoria
funciona, però no sempre és així. Cal estudiar cada cas ja que ens hem trobat amb creus
d’indiscutible datació prehistòrica que no respecten aquesta fórmula, ja sigui en conjunts de
creus o bé en cruciformes aïllats. Sí que hem constatat que, fins al moment, aquesta norma és
vàlida per a les creus medievals i modernes trobades a Refet. Hem observat, també, que les
creus prehistòriques no orientades amb la cardinalitat, la 5, la 27 i la 28 són creus que es
diferencien de la resta per la seva morfologia marcadament antropomorfa, amb el travesser
inclinat en forma de braços oscil·lants.
Un aspecte que ens crida l’atenció és que en els dos grups on les creus tenen una certa
ordenació, el 16-20 i el 21-27 una de les creus de cada conjunt difereix de la resta en forma i
direcció. En el grup 16-20 la creu principal està orientada respecte al nord i la resta, del tipus 2c,
estan esbiaixades; en el cas del grup 21-27 la principal està inclinada respecte el nord i la resta,
del grup 2b, estan orientades al nord. El més interessant de tot és que les creus principals, o
diferenciades, de cada un d’aquests grups, són iguals, del tipus 2a, la tipologia que més
identifiquem amb la figura humana.
Per a la supervivència d’aquesta gravats ens enfrontem a l’agressió dels elements biològics i
climàtics, manifestats en forma de líquens els primers i per l’erosió i el contrast de temperatures
els segons. Això provoca que actualment el grup de creus 16-20 tingui un cruciforme a punt de
desaparèixer; que de les creus 21 i 22 del conjunt 21-27 sols es pugui apreciar la base de les
mateixes ja que la roca s’ha descrostat a la part superior; que la creu 35 tingui un dels angles
interiors trencat que probablement a hores d’ara l’aigua de la pluja ja haurà arrossegat, quedant
el seu perfil com el de la creu núm. 8; que també la creu 27 s’està erosionant amb molta
rapidesa producte d’una descomposició del suport on està ubicada i, en darrer lloc a la part
superior de la Roca de Refet veiem com el pas dels anys ha fet desaparèixer alguns dels seus
gravats. Aquesta realitat, molt probablement, haurà esborrat gravats que no haurem vist mai.
Entenem que el món dels cruciformes a Refet és un univers que tot just està en el big-bang.
Com més entrem en matèria més situacions noves i dubtes es plantegen. Preguntes com el
perquè, quan, com, amb què, amb qui, per a qui, amb quina utilitat, amb quina finalitat, no paren
de passar-nos pel cap amb la intenció d’arribar a explicar-nos-ho, però som conscients que a
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mesura que anem avançant en la descoberta d’aquest micro univers i anem aclarint dubtes, el
nombre d’incògnites anirà augmentant i que a la vegada la nostra concepció d’aquest modest
espai de territori del municipi d’Artesa de Segre s’anirà transfigurant.

Notes finals
Aquest treball ha estat basat en les troballes que s’havien realitzat fins al moment de la
presentació d’aquesta comunicació a la Jornada de Treball de Verdú, el 7 de novembre del
2004. En el moment de la publicació, novembre del 2005, després de més de dos anys de treball
de camp a la zona, la recerca de creus està força més avançada, havent arribat a la vuitantena de
creus, algunes d’elles, aproximadament una desena, fora dels límits de Refet.
Quan parlàvem de la distribució de creus en aquesta àrea, limitàvem la ubicació dels
cruciformes, per el costat de ponent, al barranc de Refet. A hores d’ara s’han trobat diverses
creus de diferents tipologies, a l’altra banda del barranc, a la partida de la Collada en direcció al
Grealó i una segona roca que hem batejat amb el nom de la Roca de la Collada, de 4 metres de
diàmetre, pendent de dibuixar, en la que s’hi han comptabilitzat una quinzena de creus i alguns
cupuliformes. Actualment s’està treballant aquesta zona deixant per a més endavant la
prospecció de la partida que du per nom la Costa de Refet.
Entenem doncs, que aquesta és una campanya on encara queden coses per trobar i que haurem
d’estendre a altres zones del municipi properes a assentaments d’entre el Neolític i el Bronze
per intentar configurar, amb els anys, el mapa de gravats cruciformes del terme municipal
d’Artesa de Segre.

Bibliografia:
(Pérez i Conill 2003)
Pérez i Conill, Jordi. Refet: Tema obert I. Ocupació de l’Edat del Bronze antic a Refet
(Artesa de Segre) i algunes consideracions sobre la seva pauta d’assentament en el marc
de l’Edat del Bronze a les valls del Segre i del Cinca. Actes de la XXXIV Jornada de Treball
del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Pàgs. 171 – 200. Artesa de Segre. 2003
(Torres i Benet 2003)
Torres i Benet, Miquel. Refet: Tema obert II. Espai de culte i espai de ritual a l’assentament
de Refet (Artesa de Segre - La Noguera. Actes de la XXXIV Jornada de Treball del Grup de
Recerques de les Terres de Ponent. Pàgs. 201 – 213. Artesa de Segre. 2003
(Canyelles i Tharrats 2003)
Canyelles i Tharrats, Ramon I. Refet: Tema obert III. Primeres aproximacions a l’estudi
dels cruciformes i elements cristianitzadors de Refet. Actes de la XXXIV Jornada de Treball
del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Pàgs. 215 – 228. Artesa de Segre. 2003
(Canyelles i Tharrats 2003 [2])
Canyelles, Ramon I.. Refet. Revista la Palanca núms. 252 – 253. Març – Abril 2003.
(Pérez i Conill – Gomà i Fontanet 1993)

Ramon I. Canyelles

Pàg. 16

www.artesadesegre.net

GRAVATS CRUCIFORMES A REFET

XXXV JORNADA DE TREBALL GRTP

Pérez Conill, Jordi i Gomà Fontanet, Rafel. Dos assentaments de l’Edat del Bronze a Artesa
de Segre: Colldelrat i Refet. XXVI Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de
Ponent. Artesa de Segre. 1993.
(Breuil – Burkitt 1929)
Breuil, Henri i Burkitt, M.C. Rock Paintings of Suthern Andalusia. A description of a
Neolitic and Copper Age Art Group. Oxford University Press. 1929. Veure representacions a
http://www.elestrecho.com/arte-sur/evolucio.htm#b
(Breuil 1935)
Breuil, Henri. Les Peintures Rupestres Schématiques de la Pennínsule Ibérique . Imprémerie
de Legni. Volum IV. 1935.
(Atrián 1980)
Atrián Jordan, P. Los Grabados Rupestres del Barranco Cardoso, Almohaja, Teruel.
Revista Teruel, 64. Teruel. 1980.
(Gómez Barrera 1992)
Gómez Barrera, Juan Antonio. Gravados Rupestres Postpaleolíticos del Alto Duero. Museo
Numantino y Caja de Salamanca y Soria. Soria. 1992.
(Miró i Rosinach 2003)
Miró i Rosinach, Josep Maria. Cupuliformes, Regatons i Receptacles d’Ofrenes. Assaig
d’interpretació d’un món enigmàtic. Urtx, Revista cultural de l’Urgell. Núm. 16. Tàrrega.
2003.
(Tarrús i Galter 1998)
Josep Tarrús i Galter. Els grups megalítics de l’Albera, serra de Rodes i cap de Creus (Alt
Empordà, Rosselló, Vallespir Oriental. Tesi doctoral. Banyoles. Volum II. 1998.
(Lladonosa i Pujol 1990)
Lladonosa i Pujol, Josep Història d’Artesa de Segre i la seva Comarca. Ajuntament d’Artesa
de Segre. 1990.
(Vilaseca – Iglesias 1929)
Vilaseca, Salvador i Iglesias, Josep. Exploració Prehistòrica de l’Alta Conca del Brugent:
L’Art Rupestre. Revista del Centre de Lectura de Reus, X. Agost 1929
(Breuil 1933)
Breuil, Henri. Les Peintures Rupestres Schématiques de la Pennínsule Ibérique . Imprémerie
de Legni. Volum I. 1933.
(Serra – Llussà – Costafreda 2003)
Serra, Ramon. Llussà, Antoni. Costafreda, Adolf . Les Cadolles d’Artesa de Lleida. Actes de
la XXXIV Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent. Artesa de Segre.
2003
(Leoni 1998)
Leoni, Ghjiseppu. Les Gravures Rupestres de l’Incrucichjata de Forci à Santa Riparata di
Morani. ADECEC. Cervione, Còrsega. 1998. Veure document a PDF a
http://www.adecec.net/adecec-net/parutions/pdf/incrucichjata.pdf
o bé HTML a
http://www.adecec.net/adecec-net/parutions/incrucichjata.html
Pierre de Parey http://perso.wanadoo.fr/stps.site/promenadecupuleph.htm

Ramon I. Canyelles

Pàg. 17

www.artesadesegre.net

GRAVATS CRUCIFORMES A REFET

Ramon I. Canyelles

XXXV JORNADA DE TREBALL GRTP

Pàg. 18

www.artesadesegre.net

GRAVATS CRUCIFORMES A REFET

Ramon I. Canyelles

XXXV JORNADA DE TREBALL GRTP

Pàg. 19

www.artesadesegre.net

GRAVATS CRUCIFORMES A REFET

XXXV JORNADA DE TREBALL GRTP

Fotografia aèria amb la situació de cruciformes i cupuliformes
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Creu 10 (a la Roca de Refet)

Creu 16

Creu 21

Creu 28

Creu 30

Grup de creus 17-20
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Cupuliformes 1
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Cupuliformes 4

Cupuliformes 8

Roca de Refet

Detall de la Roca de Refet
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Dibuix de la Roca de Refet
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