En record, ara fa cinquanta anys,
quan Mario Brofons Jorda, Hecfor
García Llacer i Juan Pastor Femenia,
uns excursionistes alcoians, al mes
d'agost de I'any 7 95 7, se n'adonaren de
/'existencia ¿'unes pintures a les parets
dels abrics de la Sarga. I els primers en
valorar el seu interés i caracter
patrimonial.

El quadern que ara teniu a les vostres mans naix amb el proposit de
convidar-vos a visitar el paratge de la cova "Foradada", als peus de la serra
dels Plans i ben a prop del caseriu de la Sarga. Pretén ser un instrument que
us acompanye durant la visita i us facilite una aproximació comprensiva d'un
entorn d'una gran bellesa, on les persones, des de fa molts anys, han deixat
les seues empremtes (unes més encertades que d'altres) que atenien a uns
objectius socio-culturals i que ara, amb una mirada atenta, podrem esbrinar
i així comprendre les arrels d'una societat de la qual formem part, tot
compartint el mateix territori, del qual som els hereus i els responsables
actuals de la seua conservació i millora.
Este quadern s'ha elaborat a partir de les fons de documentació que
sintetitzen els estudis realitzats sobre les pintures rupestres de la Sarga i de
les aportacions científiques de Josep M. Segura Marti (Museu Arqueolog ic
Municipal Camil Visedo Moltó) i de Mauro S. Hernández Pérez (Universitat
dlAlacant). Així com de la col-laboració de David Picher i Terol en
I'assessorament bibliografic, de Josep H. Miró Segura en la recerca de
material grafic i de Joaquim Amorós i Francés en la correcció lingüística dels
textos.
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La serie de publicacions didactiques Anem al Museu,
iniciada fa uns anys pel Museu Arqueologic Municipal Camil
Visedo Moltó, incorpora als seus títols aquest quadern de camp
sobre les pintures rupestres de la Sarga. Un treball acurat que vol
ser una nova eina de treball per a I'escola, orientada de manera
especial a l tercer cicle de Primaria i a l primer cicle de I'ESO.
En el nostre dnim, i en I1afany de les entitats que col-laboren
en el quadern que ara presentem, esta que aquesta edició arribe
a la població escolar perque puga acostar I'alumnat a l
coneixement d'aquest excepcional conjunt d'art prehistoric i del
seu medi natural. El fet d'estar representats als abrics de la Sarga
tres dels horitzons artístics postpaleolítics de la Prehistoria recent
de I'ambit mediterrani peninsular, amb figures i escenes dels arts
macroesquematic, Ilevantí i esquematic, fa d'aquest iaciment
arqueologic un exemple paradigmatic per a aprofundir en I'estudi
de I'art i de les societats neolítiques.
Descobrir i conéixer el nostre patrimoni cultural contribuira
a estimar i respectar aquest Bé d'lnterés Cultural que, des de
1998, va meréixer ser inclos per la Unesco en la seua Ilista de
Patrimoni de la Humanitat.
L'oportunitat de la commemoració del 50é aniversari del
descobriment de les pintures rupestres de la Sarga, ha fet possible
que diferents institucions sumen els seus esforcos per
salvaguardar i divulgar aquest patrimoni col.lectiu, possiblement
el llegat més dindmic i original que ens ha arribat des de la
Prehistoria.

Trini Miró Mira
Regidora d e Cultura
de I'Aiuntamen t d'Akoi
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COM ARRIBAR-HI?
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Abrics de
la Sarga

XIXONA

COM PODEU VISITAR-LES?
Els abrics tenen una tanca met6l.lica de protecció. Si voleu accedir-hi
a I'interior cal que anuncieu la vostra visita, amb suficient antelació, a l
Museu Arqueologic Municipal d'Alcoi (tel. 965 537 144).
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LA SARGA
El caseriu de la Sarga és un petit nucli de població rural,

que es troba
a l terme municipal de Xixona (IIAlacantí) i prdxim al d1Alcoi (I1Alcoid), i
entre les serres dels Plans, de la Carrasqueta i del Carrascar de la Font
Roja. En I'actualitat el conformen vint-i-cinc cases, inclosa I'ermita. N o
obstant, a les rodalies del caseriu existixen un nombre considerable
d'habitatges rurals dispersos com són els masos i les anomenades casetes
de camp. Estes últimes deuen la seua proliferació a la venda del territori
d'un mas en parcel-les (d'uns 10.000 m2), com és el cas del mas del Riurau, prdxim a l Ilogaret, o de ItEstepar, ja en terme d1Alcoi.
La població permanent de la Sarga és mínima (quatre persones
segons el cens municipal), encara que, en períodes de vacances o caps de
setmana, s'incrementa de manera considerable, ja que el llogaret s'ha
conformat com un indret de segona residencia donada la seua situació
geogrdfica. Tradicionalment els veins de la Sarga celebren les seues festes
el 26 de juliol, en honor a santa Anna, i com és costum no solen faltar la
missa i els balls populars.
Histdricament, de la Sarga es tenen notícies des de 1 5 9 4 (Garrigós
Sirvent, B.). El seu origen es deu a I'interés, de les oligarquies locals, en
colonitzar nous territoris, tot acollint-se als privilegis que atorgava el rei. Els
propietaris o senyors de la Sarga foren els descendents de la família
Descals (ve'ins d1Alcoi), i a banda d'altres privilegis, percebien la tercera
part de les collites. Estos drets en favor dels senyors foren abolits per les
Corts de Cadis el 6 d'agost de 181 1.
L'economia del caseriu sempre ha sigut agrícola, basada en els
conreus de la trilogia mediterrdnia. Si bé en temps passats es produia oli,
vi, cereals, fulla de morera, figues seques, fruita i aviram, actualment estos
productes s'han substituit per fruiters, concretament per una varietat de
pomera que gaudix de bona fama per la seua qualitat; als mercats de la
comarca tenen un lloc important les "pomes de la Sarga".
Tot acd fa que s'haja de parlar d'un entorn amb un impacte antrdpic,
conseqüencia de la intervenció humana en el seu afany per aconseguir
noves terres de conreu i la implantació d'una agricultura extensiva. N o
obstant este impacte sobre el paisatge encara és més rellevant a la Sarga,
ja que a la zona confluixen varies vies d e comunicació: la carretera
nacional 340, I'anomenada Autovia Central i I'antiga explanació del
ferrocarril Alcoi - Alacant.
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ELS MASOS
El mas és una casa de camp aillada, és a dir, I'habitatge d'una família
de llauradors foro del casc urbd d'una població. A les nostres terres els
masos es desenvolupen després de la reconquesta, encara que els seus
antecedents histbrics són molt anteriors.
A la vora d'un mas trobem una font, un pou o un cisterna o aljub que
proporciona I'aigua. En alguns, també hi podem trobar un forn de calc.
Les seues dependencies solen ser: quadra, corrals, graners, cup,
bodega, pallissa, cam bres i, en alguns, I'ha bitatge dels amos.
Les finques on s'ubiquen els masos solen tenir terres de conreu, de
pastura i bosc. A causa de les condicions geografiques de les nostres
comarques, la maioria de masos que s'hi troben són de seca, encara que
tots hi disposaven d'una horteta d'abastament familiar. Els masos que
disposen de terres d'horta els trobem a la vora d'un riu o prop de les xarxes
de sequies dels grans brolladors o fonts.
Mas de la Cova

LES PINTURES RUPESTRES DE iA SARGA

ELS ABRICS DE LA SARGA
És un extraordinari conjunt dtart rupestre per la diversitat, qualitat, posició
i estat de conservació dels motius pintats. Fou descobert el 19 d'agost de
195 1 . Els abrics estan situats al marge dret del barranc de la Cova Foradada
i se'ls anomena de la Sarga per la seua proximitat al llogaret d'este nom. N o
obstant, el jaciment es troba dins del terme municipal d'Alcoi.
Les pintures d'estos abrics són un referent per als arquedlegs, ja que han
permés, a partir del seu estudi comprendre I'art rupestre neolític en general,
sobretot per la superposició de diferents estils que s'hi dóna.
El conjunt de pintures prehistdriques de la Sarga es distribueix en tres
abrics, encara que en un d'estos, I'abric III, a penes són visibles. A I'abric I
s'han identificat 41 motius i 95 a I'abric II.
El 3 de desembre de 1998 la UNESCO va declarar I'art rupestre de
I'arc mediterrani espanyol, amb expressa menció a la Sarga, Patrimoni de
la Humanitat (maxima distinció que pot obtenir un llegat dels nostres
avantpassats). I en I'ambit estatal tenen la consideració de Bé d'lnterés
Cultural.
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AGRICULTORS, RAMADERS,
Segons els estudis realitzats pels arque61egst cap al V mil-leni aC, a les
nostres terres es produixen una serie de canvis en les poblacions que les
habitaven i que seran I'inici d'una forma de viure que perdurara durant
molts anys. Este canvi s'anomena neolitització i consistix en I'adopció
progressiva de I'agricultura i la ramaderia per part d'unes comunitats que
fins aleshores la seua economia es basava en la recol-lecció i la caca.
Este canvi socio-econ6mic, que naix al Pr6xim Orient, s'havia produit
cap a I'any 8000 aC i arriba a les nostres comarques uns 3000 anys
després, acompanyat d'una serie d'innovacions tecniques que faciliten les
faenes d'una vida més sedentaria, propiciada, com s'ha esmentat, pel
conreu d'especies vegetals (blat, ordi) i la domesticació d'animals (cabra,
ovella, porc, gos).
Les primeres poblacions d'agricultors i ramaders que habitaren les
nostres terres vivien en coves com la del I'Or a Beniarrés (El Comtat) o la
de la Sarsa a Bocairent (La val1 d1Albaida).

Per a poder sembrar la primera faena que s'havia de fer era desforestar:
s'incendiava una superficie i amb eines de pedra polida, inserides en manecs de
fusta (destrals, aixades], es tallaven els troncs i arrels mal consumides pel foc.

...

Una vegada s'havia segat el blat o I'ordi
es batien i s'arreplegava el gra. Després s'havia
de torrar i moldre'l, utilitzant un molí manual de
pedra de gra fi. Finalment la collita ia estava
preparada per a ser emmagatzemada en grans
vasos de ceramica.
Vas de ceramica del
tipus cardial
Molí de pedra

L'aparició de la ceramica es relaciona amb
els canvis que va suposar la neolitització. I el seu
origen va lligat a la necessitat d'emmagatzemar
tant les collites com els líquids. També s'utilitzava
per a coure aliments. Entre la ceramica del
neolític antic destaca I'anomenada impresa
cardial, decorada mitiancant impressions d'una
petxina (cardum edule).

Encara que durant els temps del neolític es cacaven animals (cérvols,
cabres salvatges) per tal d'obtindre aliment, pells i ossos, es domesticaran
animals (ovella, cabra, porc) que, a més a més, facilitaran el sedentarisme, tot
conformant poblats.
Trepant que s'utilitzava
per a perforar ossos,
ceramica

Este procés es vora acompanyat per la
incorporació de noves tecniques en la
producció d'utensilis com
fletxes, atzagaies, corbelles, perforadors,
. .. amb armadures de micrhlits de sílex.
culleres, punxons, agulles, tubs i elements
dladornament d'os.
destrals, aixes, cisells, grans de collar,
bracalets, ... de pedra polida.
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Als abrics de la Sarga no es va viure mai. Se'ls considera un santuari,

-.:

un lloc on es reunien unes poblacions per a realitzar practiques religioses,
intercanviar coneixements, establir relacions i, fins i tot, per a divertir-se. És
un dels molts santuaris que va freqüentar la gent de les nostres terres durant
alguns mil-lenis, deixant a les parets senyals de les seues creences que hui,
diversos mil-lenis després, a penes sabem interpretar.

El jaciment alcoia dels abrics de la Sarga és un dels més importants
de tots els d'art rupestre neolític de I1Espanya mediterrania. A les seues
parets podem trobar tres manifestacions d'este art prehistbric, clarament
identificables pel seu color, tipus d'execució i, en especial, per la seua
tematica. [Hernández, M., 2000).

La Sarga. Abric I
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És una manifestació artística que la trobem a les comarques de la
Marina Alta, el Comtat i I'Alcoid, entre les serres dlAitana, Benicadell i
Mariola, on també s'ha constatat la presencia de les primeres comunitats
neolitiques. Per acb a I'art macroesquemdtic se I'ha relacionat amb cultes
de tipus agrícola.
Els motius pintats solen ser de grans dimensions, realitzats amb tracos
grossos de color roig fosc i amb pintura d'aspecte pastós.
Els temes representats solen ser antropomorfs, és a dir,
esquematitzacions de figures humanes, relacionades amb motius semblants
que decoren la ceramica cardial. També solen ser freqüents els
serpentiformes, bé horitzontals bé verticals, anomenats meandres.
A la Sarga, es dóna la singularitat que diversos cérvols, d'art llevantí,
se superposen a les figures macroesquemdtiques, per la qual cosa este
jaciment adquirix un interés extraordinari, ia que ha permés als arqueblegs
datar este art macroesquematic en el V mil-leni abans de Crist.

Serpentiformes de la Sarga

"Orant" del Pla de
Petracos

"Bruixot" de la Sarga

Antropomorf de la
val1 de Laguar
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L'ART LLEVANTI
Es caracteritza per ser una art rupestre de cardcter naturalista i
narratiu, de trac fi, precís i acurat i el color utilitzat és el vermell, aplicat en
les tecniques de tinta plana o cos Ilistat.
És un estil posterior o contemporani a Itart macroesquemdtic i perdura
fins al III mil-leni aC.
Entre els motius que es representen la figura humana i els d'animals
prenen un fort protagonisme, i selis representa aillats o formant escenes
(moltes són de caca). En el cas de la Sarga cal destacar una escena on es
narra la recol-lecció de fruits (I'única registrada en I'art llevantí).
La figura humana és representada amb un cos proporcionat, amb el
rostre de perfil, amb definició del moviment i, fins i tot, s'observen detalls
com arcs, fletxes, plomalls i adornaments personals. Entre els animals són
nombrosos els cérvols i els caprins, encara que també es representen ocells
o insectes com abelles. En les escenes de caca els animals apareixen vius
o ferits per fletxes.

r
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VIGURES HUMAN
La Sarga

Barranc Jde la Palla

Escena de casa. La Sarga
Escena de ccya. Bamnc de la V a l h

Recol~lecciode fruits. La Sarga
Escena de casa. Barranc de la Palla
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Es caracteritza per I'abstracció dels motius que s'hi representen i el
seu tamany reduit. Estos motius són de tipus simbblic i religiós.
L'art esquematic deu apareixer durant el neolític i perdura fins a l
II mil-leni abans d e Crist.
Els motius que es representen se'ls anomena antropomorfs (figura
humana), zoomorfs (animals), ídols, soliformes (sols) i ramiformes (vegetals).
Ramiforme
La Sarga

ido1
La Sarga

Zoomorf
La Sarga

Antropomorfs
La Sarga

Antropomorfs representacions
esquematiques de la figura humana

idols: representacions de caracter
simbolic i religiós

INURES RUPESTRES DE LA

l I

Ramiforme

Els motius representats
en I'art rupestre esquematic
se'ls ha relacionat amb la
decoració de recipients
I'iipoca
ceramics
de
neolítica. Així com, amb
ídols fabricats a partir
d'ossos i que s'han trobat
en sepultures formant part
d'ofrenes al difunt.

ldol oculat sobre os redó.
Cova de la Pastora (Alcoi1

Zoomorf
Zoomorf
sobre
recipient
ceramic

ídols placa sobre os pla.
Cova d'en Pardo (Planes de la Baronia)
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L'ART RUPESTRE DELS
ABRICS DE LA SARGA

Esta és una activitat que et proposem quan visites les pintures rupestres dels
abrics de la Sarga. Intenta identificar alguns dels motius representats i tria els que
vulgues, per tal de dibuixar-los en els espais que s'han reservat, tot indicant
mitjancant una fletxa la seua situació a I'esquema de I'abric.

Abric II
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Estes són unes poques especies que de segur podras trobar prop de
les pintures rupestres de la Sarga.

estepa

fenoll

carrasca

argelaga

rusc o galzeran

olivera

carrasca

1

9

Aserveu la vegetacio

,i
.IOC

vara

Primer observa I'estructura vegetal del lloc que has triat i després al rectangle
nferior intenta reproduir-la.
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Arbres:

..................................................................
..................................................................

Arbustos:

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Lianes:

..................................................................
..................................................................

Herbes i falgueres:

..................................................................
..................................................................

........

"...1"......11...,,.."*......,....*.,*..."..**"..,....,.,,

Molses i liquens:

VIDA ANIMAL
Possiblement resulte difícil poder observar algun dels animals que
habiten el paratge del barranc de la Cova i que et mostrem en els dibuixos
següents. Pero, si observem bé potser pugem trobar el rastre d'algun d'ells,
que ens demostrara que no són massa Iluny.
Altres animalets més xicotets si que els podreu vore, i ací teniu un
espai perquii els dibuixeu.

CONlLL

O
O

00

petjada i rastre

(3/4 cm)

petjada
pota d e davant

RESTES DE MENJAR
Es troben en llocs amagats

excrements
menors d'un cm
i agrupats

excrements
(més d'un cm)
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RABOSA

excrement
semblen envernissades
amb ossos, pels, plomes

Abric Cavitat natural en una paret rocosa més o menys vertical.
Antropic Es diu d'un paisatge que la seua formació és el resultat de la
Arqueoleg
Art rupestre
Atzagaia
Bodega (celler)
Caseriu (Ilogaret)
Cambra
Cisell

intervenció humana.
Persona especialista que estudia les restes materials de I'activitat
humana d'epoques passades.
Conjunt de pintures i gravats, especialment prehistorics, existents
en roques, abrics i coves.
Punta de llanqa d'os o banya de cérvol.
Lloc o cambra destinada a la fabricació i conservació de vi i
també d'altres aliments.
Conjunt de cases agrupades que es troben separades del nucli
principal de la població i del qual depenen iurídicament.
Habitació.
Eina per a desbastar pedra o altres materials mitjanqant la
percussió indirecta.
Diposit soterrat o semisoterrat per arreplegar I'aigua de la pluja.

Cisterna (aljub)
Cup Diposit sobre el qual es xafa el raim en I'elaboració del most.
Fom de cal9 Estructura cilíndrica (3 o 4 m de diametre) semissoterrada i

Jaciment
Liana
Michlits de sílex
Neolitic

Oligarquia
Ordi
Pallissa
Pahimoni cultural
Sedentarisme
Terme municipal
Unexo

revestida de pedra, en la qual s'obté la calq viva a partir de
roca calcaria i mitjancant el calor de la combustió de Ilenya.
Lloc on es conserven restes materials de la presencia humana en
el passat.
Plantes de tija prima i llarga que s'enfila per altres plantes o suports.
Xicotetes fulles de mineral de sílex, amb les vores geometriques i
que formen part d'utensilis prehistorics.
Període de la prehistoria en el qual apareixen els primers grups
humans que adopten I'agricultura i la ramaderia en el seu
sistema de vida.
Acaparament del poder o de I'autoritat per part d'una minoria.
Planta herbacia de tija i fulles Ilargues, i fruit agrupat en una espiga.
Lloc destinat a guardar la palla o herba seca.
Coniunt de manifestacions propies d'una societat, que reflectixen la
seua personalitat i el seu desenvolupament historie.
Sistema de vida dels grups humans que consistix en instal-lar-sede
manera fixa en un lloc determinat.
Territori que correspon a una localitat o municipi.
Sigla de I'organització de les Nacions Unides per a I'Educació, la
Ciencia i-la Cultura. amb seu a París i creada el 4 de novembre
de 1946.
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