
LA TROBALLA

El dia 3 de juliol de 1996, amb motiu d’una visi-
ta efectuada al Turó de Can Tacó, al cim del qual
existeixen unes restes molt erosionades pertan-
yents a un establiment d’època ibero-romana, que
fou excavat a l’any 1947 per August Panyella. Fou
redescobert de manera circumstancial, al peu del
mencionat turó, un gran bloc granític que es trobava
al fons d’una rasa, a uns dos metres de fondària,
oberta circumstancialment amb motiu d’unes obres
de sanejament i altres serveis del polígon industrial
Concentració Industrial Vallesana.

Conscients de la importància d’aquesta troba-
lla, els integrants d’aquella visita, els senyors Manuel
Ramal, batlle de Montmeló, el Dr. Ignasi Cantarell i
Josep Barberà, decidiren extreure‘l del fons de la
rasa, malgrat pesar unes dues tones, i transportar-lo

al parterre de les cruïlles dels carrers Diputació i
Timbaler del Bruc, darrera de l’edifici de l’ajuntament
de Montmeló. 

Per a ells, no hi havia dubte que el bloc en
qüestió es tractava de l’anomenada ”Pedra de Llinàs
o Pedra del Diable”, desapareguda ja abans de que
tot aquell sector fou terraplenat amb motiu del Pla
d’Industrialització Riera Marsà.

DESCRIPCIÓ DE LA PEDRA

La naturalesa del bloc és de granit local i té
avui una forma lleugerament prismàtica rectangular,
amb una llargada màxima de 2,35 metres, amb una
amplada i gruix, a la part considerada com a base,
de 0,50 per 0,80 metres, que disminueix a l’altre cos-
tat oposat fins a 0,60 per 0,20 per 0,35 metres.
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La “Pedra de Llinàs”: un menhir,
una estela o una fita de terme

(Montmeló, Vallés Oriental, Catalunya)

Miquel Cura i Morera†

Resumen
En esta breve nota damos a conocer la noticia del descubrimiento en el término munipal de Montmeló de un gran

bloque granítico grabado. Posiblemente se trata de la “Pedra de Llinàs”, menhir-estela, sin una atribución cronológica
precisa. Tratamos brevemente de contextualizar el hallazgo dentro del espacio geografico de Cataluña.

Riassunto
In questo breve nota viene data notizia del rinvenimento nel municipio di Montmelò di un blocco granitico inciso di

notevoli dimensioni. Si tratta probabilmente della “Pedra de Llinas”, un menhir di cui non è ancora possibile dare una
precisa attribuzione cronologica. Nel testo viene anche brevemente contestualizzata la tipologia del ritrovamento (e i suoi
precedenti) nel territorio della Catalogna.

† Aquest és l’original que l’autor tenia en el seu ordinador  personal del nostre Servei, i constitueix  l’informe que va
escriure amb data 16 de juliol de 1998, entregat a l’Ajuntament de Montmeló i posteriorment remés al Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya el 7 de maig de 1999. Hem cregut doncs d’interès publicar l’esmentat
informe, donada la polèmica al voltant de la cronologia prehistòrica o no de l’anomenada “Pedra de Llinàs” o “Pedra del
Diable”.
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Presenta tres cares aplanades, una frontal i
les dues laterals, mentre que la quarta és lleugera-
ment arrodonida. Creiem que aquesta quarta cara
arrodonida correspon a la superfície que hauria
sofert els efectes de l’erosió, les dues cares laterals
i aplanades serien naturals corresponents a les dià-
clasis i la que considerem cara frontal, correspon
sens dubte a la despresa de la roca mare.

S’observa que en una indeterminada època
s’intentà esquarterar el bloc, des de la cara consi-
derada frontal, en tres fragments de 0,70, 0,80 i 0,80
metres respectivament, mitjançant els cops d’una
eina de ferro punteguda formant dos solcs, un sim-
plement iniciat, però l’altre, ja molt més pronunciat,
tot provocant que es desprengués a conseqüència
dels cops un important fragment a la cara oposada.

A l’anomenada cara frontal són perfectament
visibles els vestigis d’una inscultura en solc d’uns 2
centímetres d’amplada que descriu una figura en
forma de S ó 3 a l’inrevés, que mesura una longitud
de 1,35 metres. En el gravat no s’observa la tècnica
del picotejat i semblaria obrat ja amb un instrument
metàl·lic.

ESTUDI ARQUEOLÒGIC

En primer lloc hem de partir de les condicions
de la troballa que ens priva de tot context arqueolò-
gic, per tant ens manca una informació cabdal per
emmarcar la referida pedra en un context cultural
més o menys aproximat.

En segon lloc, ens trobem davant d’una mani-
festació artística que per ella mateixa, donada la
seva naturalesa no correspon a un element recone-
gut amb claredat al si de l’arqueologia catalana.
Hom pot qualificar-la en termes generals com un
“menhir” o pedra dreta, no obstant donat que el
bloc presenta restes d’una figuració o inscultura
gravada la seva catalogació més aproximada seria
com a “menhir-estela”

A partir de aquestes proposicions anteriors i
amb un criteri objectiu, no estem en condicions
d’assegurar ni el seu àmbit cultural ni molt menys la
seva cronologia.

COMENTARIS I HIPÒTESIS DE TREBALL

QUÈ SABEM SOBRE ELS MENHIRS?

Els mots pseudo-bretons de menhir i dolmen
foren ràpidament incorporats de manera generalit-
zada al llenguatge prehistòric, en el sentit més eti-
mològic d’aquestes paraules: menhir (= pedra llarga)

i dolmen (= taula de pedra), per denominar així
aquells monuments en funció de la seva estructura
visible. Però, mentre que els dolmens sofreixen una
evolució en el seu concepte, des de ser considerats
com a taula per a sacrificis druídics fins a la seva
veritable funció com a cambres funeràries; els men-
hirs han continuat sent considerats, res més, que
una pedra dreta.

La seva significació, funcionalitat i cronologia,
resulten inexactes, ja que no proporcionen en gene-
ral un context arqueològic suficientment aclaratori,
no sols en el nostre país sinó també en moltes
altres regions. Evidentment hem de fugir dels intents
d’assimilació globalitzadors amb els apareguts en
altres cultures i territoris, més concretament no
extrapolant les coneixences actuals que es tenen a
partir de determinats exemplars bretons.

En agafar per model els exemplars de Bretan-
ya, regió on es coneixen més de 6000 menhirs i on
s’ha pogut desenvolupar estudis sobre els menhirs,
ens adonem que totes aquestes pedres dretes
poden presentar una cronologia molt amplia que va
des d’un període neolític del V mil·lenni fins el I
mil·lenni, i per tant es obvi que cal diferenciar diver-
sos tipus de menhirs:

- Uns 5.000 menhirs es presenten formant
agrupacions lineals o delimitant espais, sent l’exem-
ple més conegut els diferents conjunts de Carnac al
golf de Morbihan, pertanyents al V-IV mil·lenni 

- El miler de menhirs que es presenten isolats,
són en general de grans dimensions, desprovistos
de context arqueològic i per tant difícils de classificar
tant en relació a la seva cronologia com a la seva
funció.

D’aquests cal destacar alguns que han pro-
porcionat informacions:

- Les esteles-menhirs, o grans blocs lítics en
posició vertical, que presenten algun tipus de deco-
ració de caràcter simbòlic (banyes, bàculs, motius
serpentiformes, escuts, destrals, etc.) dels quals
sabem que algunes d’elles foren destruïdes i aprofi-
tades com elements arquitectònics de determinats
sepulcres megalítics, fet que aleshores ens permet
reconèixer-los hi una cronologia ante quem a la
datació que proporciona el sepulcre. A partir de les
excavacions de Locmariaquer i de Gravinis, aques-
tes grans esteles-menhirs es datarien dintre la pri-
mera meitat del IV mil·lenni en datacions
convencionals. 

- Altres menhirs poden associar-se directa-
ment amb un sepulcre, per trobar-se plantats en el
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seu túmul, però en aquest cas cal comprovar mit-
jançant una excavació arqueològica si el menhir en
qüestió s’aixecà en el moment de construcció del
sepulcre o bé fou incorporat posteriorment, i moltes
vegades aquesta tasca no dóna resultats aclaratoris.

- Finalment tots aquells que presentant-se iso-
lats i que no poden incloure’ls en els dos apartats
anteriors. Per tant cal efectuar una excavació arque-
ològica per poder determinar la seva cronologia, i en
la major part dels casos tampoc s’obtenen resultats.
No obstant, quan les excavacions arqueològiques
han permès recollir alguna informació, sorgeixen
algunes sorpreses, com és el cas del gran menhir de
Kerloas a Plouarzel (Finisterre), de 9,50 metres
d’alçada, on en la seva rasa de fundació aparegue-
ren ceràmiques de l’edat del bronze, fet que ens
demostra que les grans dimensions no són un ele-
ment a tenir en compte per la seva cronologia.

- Un cop un menhir és aixecat, encara pot
sofrir modificacions de cultures posteriors, sent en el
cas de Bretanya representades per les decoracions
a base de motllures verticals que afecten tota la
seva superfície realitzades al llarg de l’edat del ferro
(aquests serien el famosos menhirs del popular
Obèlix) o la incorporació de signes religiosos al llarg
de la cristianització.

ELS MENHIRS I ESTELES-MENHIRS A
CATALUNYA

Així, en molts casos la existència d’un menhir
o un dolmen sobre un territori, serà aprofitada com a
punt topogràfic per a establir-hi la referència d’un
terme en períodes històrics.

Valgui per exemple, en el cas concret de Cata-
lunya, la butlla de donació de la vall de la Gabarresa
al bisbat de Vic, de l’any 938, on els límits quedaven
moltes vegades assenyalats per monuments mega-
lítics (ipsa arca). Recorregut el terme en l’actualitat,
ja no es constata cap indici dels monuments men-
cionats, i es d’ells solament s’ha pogut identificat
aquell anomenat com a “l’arca del comte Sunifred”
que corresponia al dolmen del Hostal de La Grossa,
avui destruït, que coneixem gràcies al gravat publi-
cat per Antonio de Bofarull de l’any 1876, quan
aquell historiador romàntic l’identificava com una
taula de sacrificis. 

L’estudi dels menhirs a Catalunya no ha tingut
pràcticament tradició, degut en gran part a la dificul-
tat de poder reconèixer si es tractaria d’un monu-
ment prehistòric o bé una fita medieval, ja que en
general els nostres exemplars són de reduïdes
dimensions que no sobrepassen, els més especta-
culars els 3,50 metres d’alçada. Serà l’obra de Rovi-
ra i Virgili, l’única que intenta descriure els menhirs

catalans, però tota referència a aquests és silencia-
da posteriorment per Lluís Pericot, al sintetitzar la
civilització megalítica a Catalunya, al considerar-
los dubtosos científicament. 
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Figura 1. La “Pedra” de Llinàs.
(Foto cedida pel Museu Municipal de Montmeló).
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En l’obra de mosen Joan Serra i Vilaró, en
mencionen alguns menhirs de les comarques cen-
trals, però tampoc s’atreveix a establir de manera
general la seva relació amb la resta de sepulcres
megalítics per ell excavats .

Caldria doncs, en un futur proper plantejar-se
la necessitat de revisar totes les informacions refe-
rides al suposats menhirs catalans, amb una tasca
d’imbricar-los al seu context territorial seguint les
pautes dels anàlisis de l’actual arqueologia espacial,
a fi d’intentar esbrinar per a cada un d’ells, l’origen
de la seva filiació: monument prehistòric o pedrafita
medieval.

En un primer intent, que no pretén ésser ni
molt menys exhaustiu, podem comprovar que els
menhirs catalans es localitzen en determinades
zones geogràfiques, i on la naturalesa geològica del
terreny condiciona la tipologia d’aquells. Així, es
poden establir en principi dues grans àrees:

- Àrea de roques primàries: sistema pirinenc i
serralada del litoral on la presència de roques gra-
nítiques i pissarres, permet l’extracció de grans
blocs lítics que s’utilitzen a la vegada per a la cons-
trucció dels sepulcres megalítics. Aquest condicio-
nant geològic permet doncs a la vegada que alguns
blocs de dimensió considerable (entorn als tres
metres d’alçada) es trobin clavats verticalment, ano-
menant-se tradicionalment com a menhirs.

- Àrea de les roques sedimentaries: altiplans
de la regió central on subsisteixen les roques de
naturalesa calcària de diferent qualitat, que en gene-
ral sols permeten extreure blocs de petit tamany per
a la construcció dels monuments megalítics i en con-
seqüència aquests esdevenen també de formes
tipològiques més reduïdes, tant en relació als sepul-
cres com als considerats menhirs. Així davant d’uns
menhirs que en pocs casos sobrepassen els dos
metres d’alçada, es fa molt dubtosa a manca de més
informacions concretes esbrinar el seu possible ori-
gen.

La relació que generalment s’estableix entre
dolmens o sepulcres megalítics i menhirs, s’haurà de
valorar més en funció de les condicions geològiques
del terreny que pels condicionants culturals, màxim
quan avui sabem que els sepulcres megalítics res-
ponen a una tradició funerària de llarga pervivència 

Els gravats que poden aparèixer en les seves
superfícies i sempre tenint en compte que poden
haver-se realitzat en èpoques posteriors a l’aixeca-
ment del suport, s’observa que aquests també
venen condicionats per la seva naturalesa de la
pedra:

- A l’àrea de les roques primàries, solament
són els blocs de pedra granítica els que presenten
inscultures, i de moment aquestes no apareixen en
els de pissarra. Pel que fa aquests destacarem: el
menhir dels Estanys I a La Jonquera considerat
erròniament de forma fal·liforme, si bé correspon a
un antropomorf de superfícies planes, on es ressal-
ta en relleu natural la U facial. Sent l’únic on si han
efectuat alguns sondeigs arqueològics, que han
acabat identificant davant del menhir un recinte
semicircular d’uns set metres, però els escassos
fragments ceràmics apareguts semblarien relacio-
nar-se ver a un moment indeterminat del III mil·lena-
ri.

El menhir dels Palaus a Agullana de 3,20
metres d’alçada i forma fal·liforme per ser arrodonit,
presenta una inscultura gravada en motiu vertical de
2,50 metres en forma d’una B a l’inrevés d’angles
arrodonits. Aquest menhir fou aixecat en vertical a
l’any 1987 i es comprovà que part de la inscultura
quedava per sota de la possible línia d’implantació,
degut a la diferència de pàtina, motiu pel qual caldria
admetre que fou gravat abans d’aixecar-lo. Malau-
radament aquest no va oferir context arqueològic,
però la seva inscultura presenta un motiu molt simi-
lar al representat sobre “la Pedra de Llinàs”.

Altres menhirs presenten petites cassoletes en
les seves superfícies, com els de Puig ses For-
ques, Sa Pedra Aguda, Mas Ros, Mas Mont, Belliu i
en el de Montagut, les cassoletes estan unides mit-
jançant un regueró. Les petites cassoletes són un
element que també es troba en les lloses d ‘alguns
sepulcres megalítics de la zona, però de nou se’ns
presenta la problemàtica de poder esbrinar si elles
foren esculpides en la fase antiga o de construcció
del monument o si pel contrari són obrades poste-
riorment quan ja el sepulcre havia perdut la seva
cobertura tumular i aflorava en superfície la seva
llosa de cobertura.

- A l’àrea de les roques sedimentaries alguns
blocs calcaris de pedra sorrenca, presenten també
inscultures. Entre aquestes existeixen un parell
d’esteles de cares aplanades, les quals dissortada-
ment com a conseqüència de l’erosió podrien haver
perdut les inscultures que decorarien aquestes cares
i solament es conserven en les zones laterals que
quedaven protegides de l’erosió: l’estela de Llanera
(avui al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona),
amb el seus signes amb U i el Roc de la Mare de
Deu a El Miracle, amb un dibuix d’acanalats obli-
qües. Però les dues de nou sense context arque-
ològic, malgrat que acceptem que es tracten
d’exemplars d’època neolítica.
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Finalment hem de referir-nos a unes altres
dues esteles, desproveïdes també de tot context
arqueològic i recuperades de les parets de marges:
la de Passanant amb una interessant i rica decora-
ció de signes en U, on destaca el simbolisme d’un
antropomorf amb un collaret, que s’ha de relacionar
amb una representació de la deessa-mare i per tant
neolític del IV mil·lenni.

L’estela de Preixana, amb una figuració
esquematitzada d’un antropomorf en la cara frontal
i d’una espasa amb reblons en un dels costats late-
rals, que es dataria per aquest darrer element figurat
del bronze final/edat del ferro; però també, si en rea-
litat l’arma correspongués a un punyal, la seva cro-
nologia podria ser més antiga, màxim tenint en
compte la representació esquemàtica de l’antropo-
morf que figura a la cara principal, que és propera a
les representacions dels ídols del bronze antic
peninsular com els del Collado de Sejos, Tabuyo del
Monte o Peña-Tu.

Per tant els marges de relacions i semblances,
ja resulta de per si excessivament amplia per l’estric-
ta etapa de la prehistòrica catalana.

AMPLIACIÓ DELS ÀMBITS CRONOLÒGICS

A Catalunya, totes aquestes representacions
de “menhirs, esteles o pedres dretes” sempre se’ls hi
ha atorgat una certa tendència a recercar el seu ori-
gen vers el món prehistòric; però a la vegada hem
de tenir present que a les etapes protohistòriques
del I mil·lenni tenim un buit de coneixements als res-
pecte, quan resulta obvi que es va continuar aixe-
cant “pedres dretes” com s’ha fet a totes les
èpoques.

D’ací que donat l’indret on la “Pedra de Llinàs”
estava ubicada, en els aiguamolls de Can Quirze,
existeix la possibilitat que aquest no fos el seu
emplaçament originari, si bé no devia d’estar lluny. 

Hom pot observar que entre les restes de
l’establiment iberoromà del Turó de Can Tacó, són
presents encara alguns carreus importants, més o
menys de tamany semblant als que resultarien dels
intents de fragmentació del bloc, alguns d’ells del
mateix granit que la “Pedra de Llinas” i que consti-
tueixen els sòcols de les estructures encara avui
visibles.

D’ací que cap la possibilitat d’admetre que el
bloc fos manipulat en el seu intent de fragmentació
per aprofitar-lo en la construcció dels paraments de
l’establiment del Turó de Can Tacó. Els intents de
fragmentació com ja hem assenyalat anteriorment
foren realitzats a cops d’una eina de ferro (un pic o
una escarpa), no utilitzant el sistema tradicional dels

picapedrers mitjançant la pressió de tascons de
fusta i el mall 

Així, quan s’estaria realitzant aquesta mani-
pulació se adonarien de la existència dels gravats,
fet que comportaria el temor d’atreure’s l’aferrissa-
ment d’alguna divinitat. El món romà sempre fou
molt supersticiós en aquests afers, interrompent el
treball, per retornar el bloc no al seu lloc originari (ja
que podria haver estat el propi cim del Turó), sinó
que el dipositaren a la zona dels aiguamolls, una
pràctica habitual, per considerar els cursos d’aigua
com a camins de relació amb les divinitats o el més
enllà.

Una altra possibilitat seria admetre que la
pedra en qüestió es trobés en la seva ubicació ori-
ginària, ella correspondria així a una estela amb
l’esquematització molt probablement femenina
(esquematitzacions en forma de 8 són conegudes
en els idolets femenins en tot l’àrea mediterrània des
del neolític), amb tot no hem d’oblidar que les zones
d’aiguamolls tradicionalment mantenen les llegendes
de les “fades” i a partir del bronze final es docu-
menta a tot Europa l’increment de rituals d’ofrenes
de prestigi en aquests indrets (llegenda de l’espasa
Excalibur recopilada posteriorment en el cercle dels
poemes èpics del rei Artur).

Així doncs progressivament van apareixen
raonaments que ens allunyen d’aquella interpretació
primària de considerar tota “pedra dreta o menhir”
com un testimoni exclusivament prehistòric relacio-
nat amb el món megalític, i el ventall de possibilitats
se’ns amplia vers a les etapes protohistòriques,
màxim quan cal tenir en compte que el territori
català a partir del bronze final, arran de la difusió
dels camps d’urnes, s’integra en les pautes de tra-
dició cultural indoeuropea o cèltica.

La representació de la inscultura en forma de
?, la trobem entre els estampillats que presenten
algunes ceràmiques grises del segle III aC que apa-
reixen majoritàriament entorn de l’eix del Llobregat.
Ceràmiques esporàdiques que comporten en els
seus estampillats un ampli valor simbòlic que queda
palès en les figuracions zoomorfes (cavalls, llops,
senglars, cérvols, conills) i guerrers (la figuració del
“campió”: armat de casc, escut i llança), a la vegada
que van acompanyades per altres estampilles
geomètriques, el significat simbòlic de les quals
desconeixem. 

Es tracta doncs d’unes ceràmiques que res
tenen a veure amb aquelles que reconeixem com
ibèriques, malgrat que aquestes siguin les majorità-
ries ja que són produïdes industrialment seguint
una moda i per tant podem qualificar-les com a
ceràmiques comunes. Pel contrari, els escassos
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exemplars apareguts d’aquestes produccions gri-
ses i amb decoració estampillada ens indiquen la
seva excepcionalitat, el vas ritual, concebut amb uns
simbolismes que solament poden ser compresos i
interpretats dintre unes pautes culturals de determi-
nats grups, els quals mantindrien un bagatge
d’ascendència cèltica, que es pot comprovar en els
indrets on apareixen aquest tipus de ceràmiques
(Bretanya, nord d’Italia, Àustria, Sèrbia, Hongria i a
la península Ibèrica: a Galícia, Portugal, Extrema-
dura i una franja per terres de l’interior des de la pro-
víncia de Jaén fins Catalunya), i en tots cas sempre
molt esporàdiques donada la seva funcionalitat, i
que en certa manera marcarien una diàspora de
determinats grups ètnics amb una marcada tradició
mòbil i ramadera.

En resum, tampoc podem descartar que la
“Pedra de Llinàs” es tracti d’un monument prehistò-
ric més o menys relacionat amb el món megalític,
però oferint indicis per atribuir-li una modernitat vers
fases protohistòriques, com a un exponent més a
tenir en compte alhora de reconèixer els compo-
nents ètnics i culturals que s’amaguen sota les
tendències unificadores de les interpretacions histò-
riques i arqueològiques que es plasmen en la prete-
sa iberització global de la totalitat geogràfica de
Catalunya.

A PROPÒSIT DEL NOM

A partir del segle XV, aquesta pedra seria
reconeguda amb una denominació específica, indi-
cant-nos així que es desconeixia el seu origen i
que per les seves característiques específiques era
mereixedora d’un nom propi: “de Llinàs”.

Nom que pot fer referència a un topònim
(“camp o indret on es conreava el lli”), com també
probablement a un gentilici de propietat, amb
l’agreujament que el nom podria haver sofert defor-
macions fonètiques de la parla popular, com també
ortogràfiques amb la pèrdua habitual de la r final en
català, quedant aleshores com a denominació
correcta la de “Llinars”.

Malgrat tot, caldrà tenir en compte que el nom
té una relació directa amb la població de Llinars del
Vallès que es troba a uns 15 quilòmetres, seguint
aigües amunt el riu Mogent, com si des de l’indret de
la pedra s’agafés un antic camí o corriol que portava
a aquesta població; o bé que els camps que voreja-
ven a la dita pedra es trobaven aleshores sota la
jurisdicció d’aquella població. 

Propostes totes aquestes indicatives que
sobrepassen les meves coneixences i que de ben
segur el doctor Ignasi Cantarell en podrà treure el
seu entrellat, aprofundint en la seva important tasca
d’investigació a partir de la documentació escrita.
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Apèndix. Inventari d’alguns menhirs i esteles de Catalunya.
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