Gravats de la Roca de les Bruixes
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Parròquia
Canillo
Tipus de bé:
Gravats rupestres
Estil
Altres
Datació
Prehistòria i època medieval
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Zona arqueològica
Data protecció
2003-07-16
Descripció
El roc de les Bruixes es troba al sud del poble de Prats (Canillo); concretament, en un aflorament rocós al mig del bosc de la partida de Rep,
fregant els 1.600 metres d’altura.
És precisament en aquest enclavament on es troba situat un dels conjunts de gravats rupestres més importants del país.
La creença popular interpretà aquestes traces com les marques deixades per les ungles del dimoni i considerà el Roc com un lloc on les bruixes invocaven les
forces del mal. Davant la necessitat de no provocar els elements o de no caure embruixat, la gent identificà aquestes roques amb un nom significatiu com a
senyal inequívoc de perill.
Bona part dels gravats, amb el pas del temps, van quedar colgats i van restar semioblidats. No va ser fins a l’any 1962 que l’estudiós Pere Canturri va
documentar el roc de les Bruixes, fruit d’un treball d’inventari i de prospecció dels llocs amb topònims o llegendes relacionades amb creences i supersticions,
tasca que aconseguí situar aquests vestigis en el punt que avui la història li reconeix.
Els gravats del roc de les Bruixes, en funció de la tècnica i el tema, es divideixen en tres grups. El grup majoritari està format pels dibuixos traçats amb una
incisió fonda de secció en forma de V. Algunes de les línies semblen anar associades a un segon grup, format per petites cassoletes o clots elaborats amb la
tècnica del picotejat. Tant per l’època com per la temàtica ambdós són comparables a altres conjunts de gravats que s’estenen des del nord d’Itàlia fins al
nord de Portugal i que són de difícil interpretació. El tercer grup inclou els dibuixos traçats per mitjà d’una incisió fina i que corresponen a diverses figures
humanes i a un cavall, probablement d’època medieval.
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