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Ídols. Mirades mil·lenàries inaugura el programa d’exposicions temporals de l’any 
2020 en el MARQ, en col·laboració amb el Museu Arqueològic de la Comunitat de 
Madrid, el MAR , amb seu a Alcalá de Henares.
Aquesta exposició, única en el seu gènere, tracta d’una temàtica molt poc coneguda 
per al gran públic: els ídols, representacions en diferent material de la figura 
humana, són un element clau per a entendre el món espiritual d’una societat que 
va compartir el nostre territori peninsular ara fa més de 5.000 anys, a través de les 
prop de 200 peces cedides per a la mostra per una vintena de museus d’Espanya i 
Portugal.

En aquesta exposició els nostres visitants podran conéixer elaboracions de fa
cinc mil·lennis d’antiguitat, moltes d’elles amb un alt nivell artístic, en el seu
context i a la llum de les darreres interpretacions de la investigació.

És el meu desig que aquest material didàctic que acompanya la mostra Ídols. 
Mirades mil·lenàries contribuesca a enriquir la visió de la nostra prehistòria més 
llunyana i a acostar-nos a les inquietuds més complexes dels habitants de la 
península Ibèrica en el Neolític i el Calcolític. Espere que la gaudiu!

Julia Parra Aparicio
Vicepresidenta de la Fundació de la C.V. MARQ i de la Diputació d’Alacant.

Diputada de Cultura

Ídol antropomorf d’os
Marroquíes Bajos (Jaén)

Museu de Jaén



Dolmen de Menga (Màlaga)



L’exposició Ídols. Mirades mil·lenàries és la nova producció del 
MARQ que, en col·laboració amb el Museu Arqueològic Regional de 
la Comunitat de Madrid (MAR) amb seu a Alcalá de Henares, reuneix 
més de 200 peces procedents d’una vintena de museus d’Espanya i 
Portugal, amb la qual el MARQ inicia el seu Programa d’Exposicions 
d’aquest 2020.

La part central de l’exposició la integren objectes en pedra, os i altres 
materials que evoquen representacions del cos i el rostre humà, 
descoberts en la meitat meridional de la península Ibèrica. 

Els objectes, anomenats ídols, compten amb una cronologia que 
abasta la segona meitat del IV i la primera del III mil·lenni aC Al costat 
d’ells la mostra recull una informació ben àmplia sobre els contextos 
arqueològics i els principals jaciments peninsulars on van ser trobats.

Els ídols són testimoniatges excepcionals de la religiositat dels 
habitants del Neolític i del Calcolític. A més, la semblança de trets 
d’alguns ídols amb unes certes manifestacions rupestres els converteix 
en l’expressió d’art mobiliari més característica i important de l’art 
esquemàtic peninsular.

L’exposició és una oportunitat magnífica per a endinsar-se en el món 
enigmàtic de les creences dels pobladors de la península Ibèrica de 
les acaballes del Neolític i de l’edat del coure. Per això, us convidem a 
gaudir d’una exposició única en la seua temàtica i imprescindible per 
al coneixement de les creences dels nostres avantpassats.

Josep Albert Cortés i Garrido 
Director Gerent

Fundació de la C.V. MARQ

Ídol cilíndric oculat de pedra
Sierra de Morón, Morón de la Frontera (Sevilla)

Museu Arqueològic de Sevilla



Figuretes antropomorfes de l’assentament
de Bernovo-Lucca (Ucraïna
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Anomenem ídols a un conjunt d’imatges an-
tropomorfes pròpies de la Península Ibèrica i 
datades entre el 3500 i el 2500 aC (Neolític 
Final-Calcolític).

La representació antropomorfa, és a dir, de 
la figura humana té els seus orígens en el 
paleolític superior, ara fa uns 45.000 anys; 
es tracta de les anomenades venus paleolí-
tiques, figuretes de dones amb els pits i  els 
malucs exagerats deliberadament i associa-
des a la fecunditat. Aquestes figuretes tenen 
una dispersió geogràfica ben àmplia, i les 
trobem des dels Pirineus fins a les planes si-
berianes.

Posteriorment, al Neolític, ara fa uns 12000 
anys, apareixen altres tipus de figuretes co-
negudes com a deesses mare, imatges feme-
nines en fang o en pedra relacionades amb 
la fertilitat de la terra i dels animals i amb 
la fecunditat humana. Els millors exemples 
els tenim al sud-est d’Europa (Balcans) i a 
l’Orient Pròxim.

En moments més avançats del Neolític, ara 
fa uns 6.000 anys, a Europa Occidental apa-
reixen representacions antropomorfes d’un 
contingut simbòlic profund relacionades 
amb el “megalitisme”, fenomen d’àmbit at-
làntic caracteritzat per l’edificació de grans 
monuments de pedra. Els ídols de la Penín-
sula Ibèrica, tema d’aquesta exposició, estan 
relacionats estretament al fenomen megalí-
tic, no sols perquè comparteixen el context 
funerari, sinó també perquè hi ha trets sem-
blants entre els ídols i els motius pintats o 
gravats en les parets dels megàlits.

INTRODUCCIÓ1

Figures masculines i femenines
de Dumesti (Romania)
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GUIA DIDÀCTICA

En la península Ibèrica trobem, ja des del Neolític 
antic, els primers antecedents dels ídols calcolítics. 
Els hi trobem en dos suports diferents: el fang i l’os. 
Amb fang, tenim exemples impresos ben evidents 
en la ceràmica. Es tracta de cercles radiats o sols 
(“soliformes”), de vegades representats per parells 
i interpretats com a ulls. Exemples molt pròxims, 
a la província d’Alacant, són els fragments de 
ceràmica neolítica trobats a la Cova del Montgó 
(Xàbia) i a la Cova de l’Or (Beniarrés), amb motius
“soliformes” impresos. També és molt destacat el 
“càntir de Costamar” (Castelló), sobre la superfície 
del qual s’ha representat una figura humana de 
forma molt esquemàtica (el cos en forma de barra 
i extremitats en forma d’arc) de la qual destaquen 
els dos ulls  radiats de la cara, acompanyats pel 
nas i les celles.

En el mateix àmbit 
mediterrani, cal assenyalar la 
Venus de Gavà,
una manufactura en fang 
d’una dona asseguda amb les 
mans creuades sota els pits i 
un rostre de nas prominent i 
uns ulls-sols ben expressius. 
Hi duu, a més, un collaret, 
braçalets i una espiga a la mà.

En os, elaborats sobre tíbies 
d’ovelles i cabres (en un cas, 
sobre os humà), tenim els anomenats ídols espàtula, 
més característic de les regions de l’interior 
peninsular. Presenten una decoració ben rica, 
moltes vegades amb ulls o pits. Solen aparéixer en 
contextos funeraris al costat d’individus concrets, 
potser emprats com a símbols de prestigi. Encara 
que també s’ha proposat una finalitat pràctica: la de 
servir per a emprar o ingerir substàncies relacionades 
amb cerimònies rituals.

ELS ANTECEDENTS DELS ÍDOLS EN LA  
PENÍNSULA IBÈRICA          

2

Fragment ceràmic amb soliforme  
Cova del Montgó,  

Xàbia (Alacant) MARQ

Venus de Gavà de ceràmica  
Mines de Gavà-Can Tintorer  

(Barcelona)
Museu de Gavà 

Ídols espàtula d’os
El Miradero, Villanueva de  
los Caballeros (Valladolid)

Museu de Valladolid
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Els primers estudis sobre els ídols peninsulars són publicats a comença-
ments del segle XX per l’arqueòleg belga Luis Siret, qui sostenia que eren 
representacions de deïtats orientals. Ben aviat es van identificar amb una 
deessa mare neolítica estesa per tota la Mediterrània, des de les costes del 
Pròxim Orient fins a l’Occident europeu. Aquesta idea es va desenvolupar 
fins a considerar als ídols com a expressions d’una religió megalítica, difo-
sa a Europa per líders religiosos d’origen oriental.

A aquesta visió “difusionista” 
(els avanços naixen en un lloc 
determinat,
més desenvolupat, i es difonen 
per altres llocs) que va imperar 
en la investigació durant els 
primers moments es va oposar 
més tard un altre corrent que 
defensaven l’origen autòcton 
d’aquestes representacions, 
tot negant la generalització 
d’una única deïtat femenina. 
Aquesta hipòtesi va ser secun-
dada, en els anys 70, per les 
proves de Carboni 14 que de-
mostraven que els ídols d’Oc-
cident eren més antics que els 
orientals.
Els ídols, per tant, no s’haurien 
generat a Orient i estés com 
a part d’una religió, sinó que 
van nàixer en un context local, 
com a part de manifestacions 
sagrades característiques de 
la Península Ibèrica.

Aquesta evolució en la investigació no sols va afectar la interpretació dels 
ídols sinó també a l’arquitectura prehistòrica: les estructures megalítiques 
van passar de ser considerades com a còpia de models orientals de crono-
logia tardana, a ser interpretats com a construccions característiques de 
l’àmbit europeu, de cronologies més antigues.

LA INVESTIGACIÓ SOBRE ELS ÍDOLS  
PENINSULARS   

3

Dolmen de Menga (Màlaga)
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GUIA DIDÀCTICA

EL ROSTRE 

El rostre en els ídols es reprodueix de 
manera desproporcionada respecte al 
cos. Dins del rostre, les parteix més 
expressiva i important són els ulls, re-
presentats la majoria de les vegades 
com a cercles radiats o sols (ulls-sols). 
Els ulls-sols són els motius més antics 
i amb més duració temporal en la pe-
nínsula Ibèrica. Solen mostrar-se d’una 
grandària exagerada i es representen 
en tota mena de suports, des d’objec-
tes d’art moble (ídols, bols, làmines 
d’or) fins a representacions en abrics 
rupestres, en esteles i en els ortòstats 
dels megàlits.

Al voltant dels ulls, per sobre i per sota 
d’ells, poden a aparéixer unes línies 
corbes que s’interpreten com a celles 
o com un tatuatge facial. En algunes 
ocasions es distingeix el nas, i esdevé 
encara molt més escassa la represen-
tació de la boca. En casos concrets pot 
aparéixer la indicació del cabell, com 
ocorre en el revers d’alguns ídols de 
betil, ídols cilíndrics, ídols placa o es-
teles de pedra.

De l’expressió del rostre s’aconsegueix un model estandardit-
zat als caps dels anomenats “ídols antropomorfs”, que s’hi analit-
zen al final d’aquesta guia. 

ANATOMIA DELS ÍDOLS4
1

Cilindre Oculat de pedra
Moncaparacho, Olhão (Faro)

Museu Nacional d’Arqueologia (Lisboa)
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EL COS
  
La representació del cos humà en els ídols sol 
ésser molt variada en la seua forma i en els 
seus detalls, que abasten des d’imatges reduï-
des al simple contorn fins a representacions 
que assenyalen les extremitats, els atributs 
sexuals o detalls de l’adorn. Les representa-
cions del cos femení se solen marcar amb els 
pits i el sexe (triangle púbic).

La forma o silueta del cos ha contribuït a la 
classificació dels ídols, com hi veurem més en-
davant. Així, es pot mostrar el cos de forma 
allargada, tot adaptant-se a la naturalesa del 
suport (per exemple, ossos llargs) o amb for-
mes geomètriques: troncocònica, rectangular, 
trapezoidal, triangular, bitriangular o tritrian-
gular. Quan s’empren formes triangulars uni-
des, els vèrtexs d’unió indiquen les parts més 
estretes del cos (el coll, la cintura).

Quant a la representació de les extremitats, tal 
vegada un dels exemples més evidents és l’ídol 
ancoriforme de la Cova de la Barcella (la Torre 
de les Maçanes, Alacant) on es palesen les qua-
tre extremitats: els braços esbossats a manera 
d’apèndixs i les cames (una d’elles fracturada) 
corbades cap amunt.

Més excepcionals, les esteles esculpides en 
baix relleu mostren grans braços les mans dels 
quals recolzen sobre el baix ventre, que repre-
senten el pubis.

2

Ídol ancoriforme d’os
Cova de la Barcella,

La Torre de les Maçanes
(Alacant) MARQ

Placa escultòrica de pedra
Anta do Espadanal, Estremoz (Évora)

Museu Nacional d’Arqueologia
(Lisboa)
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GUIA DIDÀCTICA

TIPOLOGIA DELS ÍDOLS

Cova Bolumini  
(Beniarbeig, Alacant)  

Museu d’Alcoi

La classificació següent s’ha fet en funció de la morfologia i del 
material de les peces. És convenient saber que uns certs tipus po-
den reunir característiques d’uns altres: els ídols “betil” o els ídols 
“cilindre”, per exemple, poden tindre representats dos ulls que els 
converteix també, o preferentment, en ídols “oculats”.

•Ídols oculats
Ídols caracteritzats per la representació d’un parell d’ulls o 
ulls-sols (cercles radiats). Adopten multitud de variants se-
gons el suport en el qual realitzen: ossos llargs, cilindres de 
pedra, recipients  ceràmics, figuretes  de fang, làmines d’or, 
ivori, fusta… Com ja hem esmentat adés, poden estar acom-
panyats de línies corbes per sobre d’elles (les celles) o per 
sota (tatuatge facial). La repetició de diversos parells d’ulls en 
la mateixa peça es pot interpretar com la presència de més 
d’un individu.
 

Els subtipus més freqüents són: 

Oculats sobre falanges i ossos llargs d’ovelles i 
cabres, de vegades amb variants decorades amb 
línies complexes i motius geomètrics.

        Oculats sobre betils i cilindres fets amb pedra.

Oculats sobre plaques fetes amb pedra i  
esteles. Algunes mostren els ulls foradats.

Morón de la Frontera  
(Sevilla)

Museu Arqueològic  
de Sevilla

Mértola (Portugal)
Museu Nacional d’Arqueologia (Lisboa)

5
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•Ídols betil i ídols cilindre
Ídols fets amb pedra, de forma allargada, troncocònica o ci-
líndrica i secció circular o oval. Totes dues formes evoquen el 
cos humà dreçat.  
   

  
•Ídols placa
ÍÍdols fets amb fang o pedra (generalment realitzat amb es-
quist), de manera plana rectangular o trapezoidal. De vegades 
es destaca el cap com un apèndix en forma triangular o rec-
tangular. Poden tindre una o dues perforacions per a ser pen-
jats. La seua superfície pot estar decorada amb feixos de línies 
i motius geomètrics que s’han relacionat amb peces (mantell) 
o amb marques d’identitat.

•Ídols bitriangulars  
Realitzats amb pedra o fang, en forma de dos 
triangles acarats, on el superior, més menut 
(simbolitza el cap) i l’inferior, de major gran-
dària, (representa el cos) expressen el cos 
dreçat o alçat, com si estiguera vestit amb 
falda o túnica entallada. Hi presenten, en al-
guns d’ells, els atributs femenins (els pits i el 
sexe).

• Ídols tritriangulars 
Realitzats en pedra o en os, esdevenen una 
variant més complexa de l’anterior: tres triangles enllaçats, on el 
superior correspon al cap, el central al tors i l’inferior a les cames. 
En alguns exemplars de pedra es marquen els muscles o els braços 
alçats. 

Cova d’en Pardo (Planes, Alacant)
Museu d’Alcoi

Venus de Benoaján (Màlaga)
Museu de Màlaga

Cavaleiros (Portugal)
Museu Nacional d’Arqueologia (Lisboa)

Tojal de Vila Cha (Carenque)
Museu Nacional d’Arqueologia (Lisboa)
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• Ídol falange 
Ídols sobre falange de bòvids, porcs o cavalls. La for-
ma natural d’aquest os evoca una silueta humana molt 
simplificada, que s’estreta en la part central i s’engros-
seix en l’extrem inferior. Algunes mostren pigmenta-
ció d’ocre o motius gravats (triangle púbic o elements 
geomètrics).

•Ídols tremuja
Ídols fets amb pedra marbre o ivori, de forma allargada i 
amb una silueta que recorda els bitriangulars, és a dir, tot 
marcant la separació entre el cap i la resta del cos mit-
jançant un estrenyiment. En els exemplars realitzats amb 
pedra, de vegades, s’expressen els pits.

•Ídols cruciformes i  
ídols ancoriformes
Són de pedra o os, amb un contorn en 
forma de creu o en forma d’àncora. 
Aquests tipus es defineixen realment 
per presentar les extremitats, tant les 
superiors (braços) com les inferiors (ca-
mes). Aquestes últimes, en el cas dels an-
coriformes, estan corbades cap amunt. 

Perdigôes, Reguengos de Monsaraz (Évora)
Nucli d’Investigação Arqueològica

(Cruz Quebrada, Lisboa)

Los Millares (Almeria)
MAN (Museu Arqueològic Nacional, Madrid

Cruciforme
El Llano de la Roda (Almeria)

MAN

Ancoriforme
Blanquizares de Lébor, Totana (Múrcia)

Museu d’Almeria
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Els investigadors han detectat unes certes di-
ferències entre la regió mediterrània i el ves-
sant atlàntic i interior.

En la façana mediterrània de la península 
Ibèrica predominen els ídols realitzats sobre 
os, ja siga falanges i ossos llargs. Quant als ti-
pus, abunden els ídols oculats, ídols tremuja i 
ídols tritriangulars fets amb pedra i os. I entre 
els excepcionals estan els ídols ancoriformes.

En la façana atlàntica predominen els ídols 
realitzats sobre pedra, i esdevenen pràctica-
ment exclusius de l’occident els ídols cilindres 
i els ídols placa. El repertori decoratiu dels da-
rrers (plaques amb dissenys geomètrics) és el 
més variat d’Europa. També hi ha ídols en os 
entre els quals destaquen les falanges decora-
des i els ídols oculats sobre os llarg. 

Ídol fet amb placa oculat de pissarra
Anta do Curral dona Antinha,  

Arraiolos (Évora)
Museu Nacional d’Arqueologia 

(Lisboa)
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Cova de Los Letreros Vélez-Blanco (Almeria)
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ELS ÍDOLS EN L’ART RUPESTRE        6
Els ídols també es represen-
ten en les parets rocalloses, 
de formes semblants a les dels 
objectes “mobles”, com ara 
bitriangulars, tritriangulars, 
cruciformes o ancoriformes. 
Les documentem en enclava-
ments tant occidentals com 
orientals, destacant pel seu 
número i variabilitat els si-
tuats en el vessant mediterra-
ni al sud del Xúquer.  En molts 
casos aquestes figures apa-
reixen associades entre si for-
mant escenes que han estat 
interpretades com la repre-
sentació de llinatges familiars.

Tal vegada, les representacions més significa-
tives són els ídols oculats, pintats amb trets 
semblants als ídols de pedra o os: línies corbes 
i rectes per a les celles i tatuatge facial, nas 
realitzat amb un traç recte i ulls redons o ulls-
sols, a vegades amb un punt o cercle en el seu 
interior a manera de pupil·la. Al costat del ros-
tre, a vegades s’afigen alguns trets corporals, 
com ara el tors, els braços, les cames i fins i tot 
el sexe.

Oculat de Cabeçó d’Or (Relleu, Alacant)
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ELS ÍDOLS VINCULATS A ELS
LLOCS D’HÀBITAT

7
LEls ídols s’han descobert en diferents 
contextos arqueològics, i esdevé un d’ells 
els llocs d’hàbitat, tant petits llogarets 
de cabanes peribles com extensos po-
blats protegits per una o diferents mu-
ralles concèntriques amb fossats. Potser 
l’exemple més conegut de gran assenta-
ment fortificat siga el de Los Millares (Al-
meria), amb més de 5 hectàrees d’exten-
sió, 3 línies de muralla i 13 fortins al seu 
voltant que el defensen. Com a mostra 
d’un llogaret agrícola que ha proporcio-
nat troballes d’ídols, podem posar el cas 
del jaciment del Niuet, a la vall del riu Ser-
pis (Alacant).

En l’interior de les zones d’hàbitat, els 
ídols s’han localitzat en ambients diver-
sos, com ara:

-          En dipòsits rituals.  Alguns assentaments han 
proporcionat en els espais entre habitatges uns valls 
que contenien algun tipus d’ídol. Com a  exemple el cas 
del jaciment de La Orden-Seminario (Huelva), en el qual 
han aparegut a l’interior de dos clots, pròxims entre si, 
dipòsits votius d’ídols cilindre, betil i tremuja. Se’n van 
trobar set on anteriorment s’havia fos coure i altres 22 
en un gran pou concebut probablement per a l’ocul-
tació cíclica d’ofrenes. També és destacat el cas d’ El 
Juncal (Getafe, Madrid), on es va trobar un ídol oculat 
sobre falange de cavall dins d’una cubeta excavada en 
què també s’havia soterrat un gos.

Los Millares (Almeria)

Ídol d’El Juncal
Getafe, Madrid

MAR (Museu Arqueològic 
Regional de la Comunitat de 
Madrid, Alcalá de Henares)
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-    En estructures habitacionals o tallers.  
En el poblat Almizaraque (Almeria) s’hi comptabilitzen 50 
ossos llargs decorats i 16 en preparació, i s’estima que va 
esdevindre un taller per a la seua elaboració a mitjans del III 
mil·lenni aC En el cas de l’Ereta del Pedregal (Navarrés, Valèn-
cia) han aparegut cinc ídols oculats (quatre pintats sobre os 
de radi d’ovella i un gravat sobre asta de cérvol amb dos 
parells d’ulls) en una fase en la qual es construeixen grans 
habitatges amb murs de pedra. 

-          A l’interior de sitges d’emmagatzematge.  
En l’assentament  agrícola ben menut de les Jovades (Ala-
cant) les sitges superen els dos centenars, i hi localitzem 
ídols plans en el farciment d’alguns. S’hi han localitzat ídols 
plans en el farciment d’algunes sitges on, en aquest jaci-
ment, superen els dos centenars.

-    En el perímetre dels espais defensius.   
En el farciment d’un fossat perimetral que, juntament amb una 
muralla de tova i pedra, envoltava l’enorme poblat de Marroquíes 
Bajos (Jaén) s’ha localitzat un ídol de fang, a més d’altres troballes 
arqueològiques entre els materials de rebliment, com ara ossos 
humans inconnexos.

Ídol de l’Ereta del  
Pedregal

Navarrés (València)
Museu de Prehistòria de 

València. 

Figura femenina de fang 
Marroquíes Bajos (Jaén)

Museu de Jaén
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ELS ÍDOLS VINCULATS ALS
LLOCS DE SOTERRAMENT

8

La manera habitual de soterra-
ment, en aquesta època, és la se-
pultura
col·lectiva, és a dir, el dipòsit suc-
cessiu de cadàvers en un mateix
espai, bé siga megàlits, coves na-
turals o coves artificials. També 
s’enterrava en clots vinculats a 
les àrees habitables o als recintes 
rituals, l’excavació dels quals ha 
proporcionat restes d’un o més 
individus. En molts d’aqueixos 
contextos funeraris apareixen els 
ídols tot acompanyant individus 
concrets o com a representació 
dels ancestres, a l’entrada o a les 
cambres funeràries. 

Hem de destacar dos àmbits fune-
raris diferenciats on s’han trobat 
ídols.

- En NECRÓPOLIS. Com a exemple més antic i, alhora, únic en tot l’àm-
bit peninsular, tenim la necròpoli de Llano de la Rueda (Tabernas, Almeria), 
exponent de la “cultura d’Almeria”, amb una cronologia que es remun-
ta, com a mínim, a començaments del IV mil·lenni aC En una vintena de 
sepultures s’hi han localitzat ídols, especialment ídols plans fets  amb 
pedra que reprodueixen la figura humana. També, a la província d’Alme-
ria, però amb una cronologia del III mil·lenni aC, tenim la gran necròpoli 
de Los Millares, associada al poblat calcolític, ben important, esmentat 
adés. Convé detindre’s breument per descriure la monumentalitat dels 
seus enterraments. La necròpoli consta d’unes 90 sepultures agrupades 
en conjunts que hi reflecteixen relacions familiars i socials. La tomba es 
compon d’una cambra circular coberta per aproximació de les filades de 
pedra (falsa cúpula) o amb sostrada plana de matèria orgànica, i amb un 

Sepultura col·lectiva de Los Millares (Almeria)
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corredor d’accés. A l’exterior s’obri un espai on se celebraven cerimònies, 
constatades per la deposició de betils antropomorfs que devien represen-
tar els individus soterrats o els seus ancestres. A l’interior d’algunes tom-
bes van arribar a dipositar-se fins a un centenar de cadàvers, juntament 
amb aixovars entre els quals destaquen les ceràmiques amb els ulls-sols 
emprades en els rituals.

Una altra zona ben rica en troballes és el quadrant sud-occidental de la 
península Ibèrica, especialment les regions de l’Alto Alentejo i Alentejo 
Central (conjunts del districte d’Évora) a Portugal, Extremadura i Andalu-
sia occidental (Huelva i Sevilla).

Entre la varietat d’ídols trobats en aquesta part de la península podem 
esmentar els “ídols falange” i els “ídols plaques” de pedra. Dels primers, 
hi destaquem el cas del sepulcre de Huerta Montero (Almendralejo, Bada-
joz) on s’han vinculat a 75 individus inhumats, i on es van trobar 30 ídols 
falanges, en la seua major part a sobre d’ossos de cérvol i que s’interpre-
ten com a amulets protectors de les persones difuntes.
 

Quant als ídols plaques, en alguns 
casos aquestes peces devien ser 
models de les esteles de major 
grandària – com ara l’Estela de 
Crato (Alto Alentejo) – amb les 
quals comparteixen trets antro-
pomorfs semblants. En un parell 
de casos documentats en la zona 
del Tajo (els dòlmens de Trinco-
nes a Càceres i d’Anta da Horta 
a Portugal), les plaquetes – amb 
representacions d’ulls, braços i 
mans – es mostren fins i tot a peu 
(a manera d’esteles menudes) i se 
situen a l’entrada de la cambra 
sepulcral com si fossen exhibi-
cions d’ancestres, acompanyades
d’estris polits i atuells ceràmics.

Deixant antropomorf de pedra
Crato (Portalegre)

Museu Nacional d’Arqueologia (Lisboa)
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Abrigo V de Pla de Petracos

Per la seua espectacularitat cal de-
tallar un dels jaciments de l’edat del 
coure més grans d’Europa (450 ha): 
Valencina de la Concepción (Sevilla). 
Les excavacions han tret a la llum un 
repertori d’ídols fets amb pedra, os, 
fang o metalls preciosos. Una de les 
peces més singulars és la làmina feta 
amb or localitzada en un vall sense 
restes humanes. S’hi distingeixen 
dos parells d’ulls i una decoració 
geomètrica repujada bigarrada. És el 
major objecte d’or del Calcolític pe-
ninsular.

Vinculat a la seua àrea de necròpoli, 
destaca notablement el “Sepulcre
de Montelirio” (2900 - 2700 aC). Al 
seu interior es van inhumar 20 per-
sones, majoritàriament dones amb 
unes vestimentes espectaculars fins 
als peus, adornades amb granadures 
blanques tenyides de roig, igual que 
tot el sòl del monument on el cinabri 
impregnava els cadàvers i els objec-
tes que els hi acompanyaven. Des-
taca un altar presidit per una estela 
com la de Crato, però realitzada amb 
fang, amb ulls-sols pintats.
Rebia la llum directa del sol amb els 
primers rajos del matí. Les parets 
de la cambra estan pintades, tot re-
produint personatges amb mantells 
ben llargs decorats en roig, negre i 
blanc, i ulls-sols. La seua disposició 
per parelles apunta a associacions 
masculí-femení.

Làmina amb motius oculats d’or
Valencina de la Concepción (Sevilla)

Museu Arqueològic de Sevilla
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- COVES. S’han trobat també ídols en co-
ves d’enterraments. Dos dels exemples més 
pròxims i interessants són a la província d’Ala-
cant.
A la Cova d’en Marró (Plans) les excavacions van 
revelar el dipòsit successiu de cadàvers al llarg 
d’uns 5 segles (3300-2800 aC). Amb
el pas del temps, els cadàvers més antics s’hi 
apartaven per deixar espai als nous. També es 
desplaçaven els aixovars, entre els quals desta-
quen ídols plans. L’espai reuneix les condicions 
per al desenvolupament de ritus a l’interior de 
la caverna, i s’hi han localitzat llars que il·lumi-
nen la necròpoli.

A la Cova de la Pastora (Alcoi) es va trobar un dipòsit d’uns 60 in-
dividus, la major part d’ells inhumats entre el 3600 i el 2300 aC 
Entre els ossos es van recollir ídols plans. És possible que els 25 
ídols oculats sobre os llarg es dipositaren de manera simultània 
cap al 2800 aC Els rostres que els caracteritzen podrien evo-
car els ancestres inhumats en la 
cova, i devien demostrar, proba-
blement, un acte de reivindicació 
del llinatge. També cal destacar la  
trepanació (perforació del crani 
amb l’ús de diferents tècniques) 
que afecten quatre adults mas-
culins. Es desconeix els motius 
d’aquesta pràctica (ritus d’inicia-
ció, activitats sanitàries...?) en-
cara que sí que es pot afirmar la 
supervivència de les  persones in-
tervingudes.

Cráneo trepanado
Cueva d’En Pardo,  
Planes (Alicante)

Museo Arqueológico  
Municipal de Alcoy

Interior de la cavitat en
procés d’excavació.

Cova d’en Pardo, Planes (Alacant)

Ídol tritriangular fet 
amb os

Cova d’en Pardo,
Planes (Alacant)

Museu Arqueològic
Municipal d’Alcoi
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Cap a mitjans del III mil·lenni aC es van generalit-
zar, especialment al sud-oest peninsular, unes re-
presentacions humanes més proporcionades, fetes 
amb fang cuit, pedra, os o ivori. Es coneixen com a 
“ídols antropomorfs” i són el resultat d’una síntesi 
de tradicions prèvies: es representen els ulls, el nas, 
els cabells i les línies de tatuatge facial. 
El cos – nu o potser amb vestimentes pintades que 
no s’hi han conservat- mostra els cabells amb línies 
en ziga-zaga als laterals del pit i a l’esquena, tot 
arribant a aconseguir la cintura, i els braços plegats 
sobre el sexe. Hi presenten les cames alçades i, en 
la seua major part, estan fracturades per sota dels 
genolls, que fins i tot podien finalitzar en uns peus, 
per encaixar la figura alçada sobre alguna mena de 
suport, a manera de petites esteles. 

Alguns ídols antropomorfs estan desproveïts de 
cap. L’existència de caps exempts permet plantejar 
la possibilitat d’intercanviar rostres entre les figu-
retes. De vegades les imatges masculines porten un 
objecte entre les mans.

En contextos habitacionals i en espais rituals, la 
imatge d’aquestes figuretes poden representar un 
ancestre o un llinatge, alhora que el seu poder, pres-
tigi o gestes. Seran les últimes figures que, amb els 
trets dels ídols, donen poder als líders en una  so-
cietat tribal característica de l’edat del coure, cada 
vegada més transformada, ja que devia trobar-se en 
vies cap a la jerarquització que desembocarà en la 
desigualtat social característica de l’edat del bronze.

ELS ÍDOLS ANTROPOMORFS                 9

Ídol antropomorf d’os
Cerro de la Cabeza,

Valencina de la Concepción
(Sevilla)

Museu Arqueològic de Sevilla
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En l’anomenat “vas campanifor-
me” – ceràmica amb uns trets 
particulars de mitjan III mil·lenni 
aC que s’estén per un extens te-
rritori d’Europa Occidental – es 
troben alguns motius que recor-
den les tradicions gràfiques del 
Neolític i Calcolític: els cérvols i 
els ulls- sols que caracteritzaren 
els ídols apareixen en alguns vasos 
del centre de la península (a ma-
nera dels de Ciempozuelos) i les 
línies en ziga-zaga que decoren 
alguns d’aquests recipients recor-
den els motius de les vestimentes 
dels ídols realitzats amb plaques. 
En el seu ús ritual els vasos devien 
recordar les tradicions antigues 
en un món en el qual ben prompte 
s’imposarà la imatge del guerrer 
i l’armament que caracteritzarà 
les esteles de l’edat del bronze en 
l’occident de la península Ibèrica.   

EL LLENGUATGE DELS ÍDOLS I EL VAS 
CAMPANIFORME                    

10

Fragment de bol amb decoració simbòlica 
 Las Carolinas (Madrid)

MAR (Museu Arqueològic Regional de la Co-
munitat de Madrid, Alcalá de Henares)

Fragment ceràmic amb decoració  
simbòlica La Calderona 

(Valdemoro, Madrid) MAR



Sepulcre megalític de Perdigõés (Portugal)
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