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CRUCIFORMES



Cronologia:

Els trets morfològics de les diferents 
creus ens indiquen que estem al 
davant, al menys, de dues èpoques 
diferents:

• Creus prehistòriques

• Creus medievals.



Bàsicament, aquests cruciformes 
els trobem ubicats en tres tipus 
de suports diferents:

• Roques rampants.

• Pedres de límit o fites.

• Roques de culte.



ROQUES RAMPANTS
Creus situades als extrems d’àmplies terrasses amb 
vistes molt obertes a la vall.

PEDRES DE LÍMIT
Petites roques soltes d’entre 50 cms. i un metre 
d’alçada amb la creu gravada a un pronunciat 
extrem superior.

ROQUES DE CULTE
En aquest tipus de suport les creus comparteixen la 
roca amb gravats cupuliformes i reguerons.



FACTURES

En les 45 creus localitzades fins al 
moment hi trobem 3 formes 
d’elaboració.

• Precussió amb eina de tall.

• Percussió directa.

• Abrasió.



ORIENTACIONS

De les creus de Refet considerades 
medievals no en trobem cap amb la 
orientació, S – N. Val a dir que les 
identificades com a línia de terme, 
majoritàriament respecten l’orientació
fronterera

Tampoc, totes les considerades 
prehistòriques assenyalen aquesta 
orientació.Trobem matitzos, però, en els 
conjunts de creus.







Tipus 1

Proporcions de creu 
grega. Del tipus
medieval. És la única 
forma trobada en els 
tres tipus de suport 
(roca rampant, fita de 
terme i roca cultual). 
Mai està orientada als 4 
punts cardinals. 
Treballada amb burí.



Tipus 2A

El tipus 2, fins al 
moment, és el més extés. 
D’aquest, el 2A estan 
gravades, generalment, 
per percusió directa 
tenint semblança a la 
creu llatina, però amb el 
travesser al mig de la 
creu i en alguns casos 
inclinat.



Tipus 2B

La forma de creu llatina 
pura, únicament està
localitzada en un grup 
de creus disposades en 
filera i orientades N- S, 
compartint el conjunt
amb una creu del tipus
2A. Estan elaborades 
amb percusió directa.



Tipus 2C

Aquest disseny el trobem, 
majoritàriament, en 
conjunts de creus. La 
forma d’aquestes en 
alguns casos és 
aconseguida per abrasió i 
en altres per percusió
directa.



Tipus 3

Aquesta forma, 
únicament està
representada a Refet en 
una sola ocasió. Es 
tracta d’una creu a 
l’interior d’un rebaix 
previ. Les dues incisions 
estan fetes per abrasió, 
coincidint la orientació
cardinalment.



Tipus 4

Per la seva ubicació, 
factura i forma, aquesta 
creu sembla representar 
una figura antropomorfa. 
Darrerament, a l’avançar 
en la investigació, es dóna 
una circumstància que 
genera dubtes a l’hora de 
catalogar-la com a
prehistòrica.



Tipus 5

Fins al moment s’han 
trobat dues creus amb 
aquesta tipologia en una 
zona molt poc 
prospeccionada en la que, 
probablement han 
d’aparèixer més unitats. 
Tenen una orientació S –N, 
estan esculpides per amb la 
tècnica de l’abrasió.



Tipus 6

Malgrat tenir una forma 
que invita a identificar-
la com a moderna, 
aquesta creu es podria
datar com prehistòrica 
per la seva factura i per 
paral.lelismes trobats en 
altres indrets. Aquesta 
possibilitat està en 
estudi.



Tipus 7

Aquest conjunt de creu i 
cupuliforme, el trobem 
en 3 ocasions a la roca 
de Refet. S’ha localitzat 
un paral.lelisme a la 
Pierre de Parey, a Gaz, 
una població francesa 
prop de la frontera amb 
Ginebra.





Tipus 8

Aquesta forma també és 
exclusiva de la Roca de 
Refet i com en el cas del 
tipus 7, també està
representada a la Pierre 
du Parey i a la Pedra de 
les Creus de Castellar a 
Espolla (Alt Empordà).





Pedra de les creus. Espolla.

Dibuix original de Josep 
Tarrús Galter.

Copiat de la tesi doctoral:

ELS GRUPS 
MEGALÍTICS DE 
L’ALBERA, SERRA DE 
RODES I EL CAP DE 
CREUS. 

Josep Tarrús Galter. 
Volúmen 2. 1998.













Creu 32



Creu 34



Entre les creus 32 i 34, 
separades per una 
vintena de metres es 
troben 3 cupuliformes
connectats per un 
regueró serpentiforme.



Creu 35



Creu 36



Creu 33







Creu 02



Creu 03







Creu 01



Creu 04



Creu 04



Creu 05



Creu 29



A llevant de les creus 5 i 29 s’hi observen aquestes
estructures aliniades.



Creu 06







Accès al grup de 
creus núm. 4



Creu 07



Creu 30



Creu 08



Aliniació de pedres en el 
vèrtex dels 25 mts. de les 
creus 7 i 8.







Creu 31









Creu 28



Creu 09



Creu 27



Creus 21 – 26



Creus 21 – 27



Creu 16







Creus 16 – 20 



Creus 16 – 20



Creu 15















Rapa Nui

Constal.lació de 
Sagitari

Prof. Thomas 
Hockey

Univ. Nord Iowa



Roca a Sant Pierre du Puy, França, on els 
astrònoms (segons uep) creuen identificar el 
Triangle d’Estiu format per les estrelles 
Danae, Vega i Altaïr



Constel·lació del Corb

Lavina del Comune di Rezzo

Impera – Itàlia

Henry di Santis - Astrònom



Les Pedres Planes de la Lluna Plena



Les Pedres Planes de la Lluna Plena



Francisca Martin-Cano ens presenta aquest dibuix com un 
petroglif de Louga Crew, a Irlanda. El símbol 
serpentiforme, ens diu, representa la constal·lació del Dragó. 

A l’esquema, posició de la constel·lació del Dragó l’1 de 
març d’ara fa 5.300 anys, en que tenia la posició de l’actual 
Estrella Polar.




