Gravats de la Terra de la Mola
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Parròquia
Ordino
Adreça
Ctra. general 3
Tipus de bé:
Gravats rupestres
Estil
Altres
Datació
Prehistòria, època medieval, epoca moderna
Secció a l'inventari general Primera, béns d'interès cultural
Classificació
Zona arqueològica
Data protecció
2003-07-16
Descripció
El jaciment dels gravats de la Terra de la Mola (OR-18) es localitzen a la parròquia d’Ordino, en concret al quart de Sornàs; per això també són
coneguts com els gravats de Sornàs. Aquests gravats es localitzen tot just al costat dret de la carretera general núm. 3 en direcció a Llorts, en el punt
quilomètric núm. 9, per sota del cementiri comunal. La pedra de suport d’aquests gravats és de tipus esquist-calcari i conté molta quantitat de carbonat de
calç en la seva composició.
Les representacions de Sornàs comprenen una cronologia molt àmplia, des d’època prehistòrica fins al període modern, possiblement fins al segle XVIII. Els
motius prehistòrics es troben en dues figures d’equitació. El cavall es troba representat de perfil, de forma esquemàtica. Una línia horitzontal acabada en un
petit quadrat formaria el cap i el cos, d’on neixen dues línies dirigides cap avall que marquen les potes del davant i del darrere de l’animal. A prop es pot
veure una figura humana d’uns 85 cm d’alt, una dona i una forma semblant a una custòdia radiant i un cercle amb una tau inscrita. La dona sembla portar una
corona reial com les que s’utilitzaven en la imatgeria del segle XVIII. A prop es localitza la representació d’un cap amb bigoti i barba i cabellera abundant
flanquejat per dues creus. Finalment, es documenta una escena amb diversos personatges, on un d’ells té les cames amputades i un altre està cap per avall,
suggerint un ritual de desmembrament i amputació. Espargides per la roca hi trobem figures antropomorfes o en creu acompanyades de cúpules.
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