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Motius de la meva recerca
Per comprendre els resultats del meu estudi, haureu de deixar de costat el vostre bagatge ideològic i
les idees preconcebudes, entrem en una forma de pensament que dura diversos mil·lennis i és molt
diferent a la nostra.

La meva investigació va començar fa uns anys amb l'estudi de la pedra de Feissons-sur-Salins a Savoie,
a la vall de Tarentaise, a França. Aquesta cúpula de pedra té molts gravats que inclouen gravats
cruciformes bastant especials. Des d'aleshores he aprofundit aquest tema, que em va permetre
entendre millor i reunir un cert nombre d'elements que resumiré aquí per al cas dels cruciformes
gravats.

La meva investigació sobre pedres en forma de tassa i els seus gravats

Avançar en la meva recerca i inventaris de dades i bases de dades accessibles. Em centren
principalment en l'àrea alpina a França, Suïssa i Itàlia, amb extensió a França al Jura, al Massís Central
i als Pirineus i després vaig ampliar la meva recerca al nord d'Espanya.

Recerca sobre cruciformes
S'han realitzat investigacions a Itàlia, Suïssa, França, Espanya sobre creus gravades. Molts des dels anys
60 han conclòs gravats històrics cristians, en un context de cristianització. Un dels estudis italians és
llegible al lloc web de rock, un article del butlletí de la Societat Piemontesa d'Arqueologia, publicat el
1998, pàg. 19-39. Tot i molts dubtes plantejades en aquest estudi, els autors no s'atreveixen a
equiparar Cruciformes antropomòrfica, excepte esmentar que aquests són en realitat Cruciformes
probablement inacabada antropomòrfic. L'estudi més ampli és el de l'espanyol Julián Martínez García,
el 2003, "rupestes Gravats en Suports megalítica. La seva Influència en els estudis d'art de la roca".
En aquests estudis es demostra que els dibuixos similars o similars dels gravats de roca estan presents
en els temps històrics. Dinteles de portes, gravat de parets de castells o esglésies o per a Espanya
musulmana en cisternes.
Però els dubtes encara persisteixen i alguns investigadors a Itàlia, França, Suïssa i la Península Ibèrica
regularment fan troballes interessants. Igual que Robert Guiraud i Franca Mari, pàgina 145 del Butlletí
d'Estudis Prehistòrics Alpins publicat per la Societat d'Història Prehistòrica d'Aosta de 1969-1970. Tota
aquesta investigació en tots eren greus i de gran qualitat, però es van fer per a alguns fins i tot amb un
coneixement limitat i part de la matèria, amb la manca de punts de referència sòlids i dubtes eren
massa sovint en les conclusions, es posa en benefici de la tesi que totes les formes cruciformes són
històriques per a estudis recents. La manca d'evidència i datació ha fallat fins ara per solucionar aquest
debat. Un estudi realitzat a Espanya FORTEA JAVIER, a la província de Jaén, el 1971, va proposar gravats
cruciformes data - 1000 a -600 aC.

No obstant això, almenys hi ha alguna evidència de Cruciformes talles pre-cristians de l'antiga
excavació Paul Du Chatellier en 1876, en el monticle Renongar a Plovan (Finistère), on molts dels
taulells inaccessibles inclouen Cruciformes, un conjunt de data de la Neolític mitjà / final.
A Suïssa, les investigacions i inventaris duts a terme per arqueòlegs del Tesino, inclosos els de Franco
Binda, ens van mostrar algunes xifres des de 1978:
- Tesino Suïssa sobre 292 pedres gravades amb rètols:
El 75% té tasses, 13,4% cruciformes, 0,8% creus llatines,
- Italian Grison en 179 pedres gravades amb rètols:
El 77% té tasses, 13,9% cruciformes, 1% creus llatines.
Suïssa té la base de dades més detallada sobre aquest tema, amb moltes fotos, una base que està
disponible per a tothom (però en alemany). Mitjançant la redistribució i la traducció d'aquestes dades,
he pogut muntar-les i estandarditzar-les amb les d'investigadors francesos i italians. Es va prendre una
gran quantitat de temps i treball per recopilar dades disperses amb altres per obtenir una visió general
sobre geo localitzades, molt més completa que cobreix Alps del Nord de França, Itàlia i Suïssa. La
qualitat de la informació és bastant variable i falta informació important, però encara permet un
primer enfocament.
Existeixen moltes cúpules en aquests tres països. Més de 4000 en aquesta àrea d'estudi, entre ells, una
mica més del 10% o diversos centenars d'ells tenen cruciforme. Han beneficiat poc dels estudis
generals fins llavors, i l'assimilació sistemàtica de les creus a la cristianització ha obstaculitzat
enormement el seu estudi.
Les creus gravades sobre aquestes pedres en suïssos són principalment de tipus grec (amb branques
iguals a més del 90%). Per a altres països, la qualitat de les dades no és suficient per dir-ho, però això
sembla menys el cas.

La distribució de cruciformes gravats

Els gravats cruciformes no es distribueixen de forma uniforme, hi ha regions on es troben en grans
quantitats, i altres on no n'hi ha ni molt pocs. Les regions amb altes concentracions són per Suïssa
Ticino, Itàlia pel nord-est, a França és el Savoy i el sud i l'est del Massís Central, una mica a l'oest dels
Pirineus. Els gravats cruciformes estan especialment relacionats amb pedres en forma de copa però
en una àrea molt més petita. Les zones de muntanya són les més representades, a França, a Itàlia i a
Suïssa, probablement hi ha raons culturals o de conservació a aquesta observació. D'altra banda, cap
en els Alps del Sud. També hi ha una zona cruciforme molt important al nord de la Península Ibèrica
en zones baixes d'elevació.
Si ens fixem en la distribució geogràfica dels gravats antropomorfs veiem diferents àrees de
distribució en funció dels tipus i estils. Les zones solen ser exclusives, a excepció d'alguns casos de
diversitat limitada en àrees de fronteres culturals.

Els antropomorfos són forts marcadors de la cultura, hi ha variants diferents i podem seguir les seves
distribucions. Els antropomorfs esquemàtics es poden trobar a moltes parts d'Europa amb tipus
diferents i variats d'una regió a una altra.

Com es pot diferenciar entre creus històriques i cruciformes anteriors si n'hi ha?
Les cruïlles històriques responen a certs cànons mentals imperatius:
- Les branques són més aviat perpendiculars
- una línia vertical major o igual
- una línia horitzontal situada a la part superior de les creus llatines

- Un dibuix generalment vertical
- trets recta
- gravats amb eines metàl·liques
El disseny bàsic de la creu històrica ha donat lloc a moltes variants, però encara compleix amb
aquests criteris més precisos. Podem pensar que els gravats no compleixen plenament amb aquests
criteris, són un potencial cruciforme prehistòric. Entre aquests casos hi ha cruciforme, amb poc
transversal perpendicular, els petits drets Trais, posicions no convencionals, amb potes o marques
sexatge ... o nombre cohabitat amb antropomòrfic. Aquestes diferenciacions continuen sent
complicades, amb patrons molt semblants que persisteixen en tots els períodes. Malgrat això, en
comparar una gran quantitat de gravats, s'arriba bastant bé a reconèixer-los ia distingir-los.

Aquests Cruciformes prehistòrics podrien ser persones físiques o senyals portadores en lloc
antropomòrfiques d'un altre significat semàntic: Solar (creu grega), persones mortes o ànimes (creu
llatina), poden tenir un sentit diferent de l'oració antropomorf (que no estan sexes), ...

La forma creuada es troba en els dibuixos d'Europa del Neolític.

Però és sobretot l'Edat del Bronze i l'Edat del Ferro que forma la creu es fan més visibles: Parcialment
creu solar de la joieria, monedes, atuells, escultures, .... La forma de creu evoca el sol, el pas del
temps, el cicle de la vida, i es troba en la majoria de les cultures antigues en aquests casos
majoritàriament amb branques iguals, i fins i tot en altres continents que demostren el gran edat del
significat d'aquest signe.
Un cas significatiu és el significat de la creu usada en els atuells funeràries, a les parpelles, a la part
inferior o per sota del peu, cap a l'any -1000 aC, per exemple, a Itàlia les marques que semblen estar
associades amb certs ritus funeraris. Estem en els cicles de la vida.

La creu llatina cruciforme també evoquen l'home, naturalment, els braços i el cos, però aquestes
actuacions són molt menys freqüents: escultures de les Cíclades, Grècia, Xipre, Sardenya, ... El ankh o
Ankh, que significa vida eterna entre egipcis, també és un bon exemple.

Anthropomorphic cruciform possible evolution
Quan analitzem els exemples a Suïssa, trobem una major proporció de creus (anomenades grecs) amb
branques iguals, no necessàriament antropomòrfiques. Són més com signes solars. A Itàlia, França i
Espanya, d'altra banda, hi ha variacions cap a formes cruciformes que semblen antropomòrfiques. En
alguns llocs del Piemont, Galícia, León conviuen diversos estils. Hi ha exemples de possibles evolucions
antropomòrfiques a cruciformes. Hi ha probablement diverses escoles de pensament segons la regió,
però una memòria propera i un fons semàntic. En tots aquests casos el significat semàntic
probablement estigui lligat a la perpetuació del cicle de vida i ànima, mort, fertilitat ...

Les variants cruciformes
Cruciformes va trobar senzilla, tasses de Cruciformes, la forca Cruciformes, Cruciformes chapotés de
(phi o una ballesta), l'anellament Cruciformes, Cruciformes es troba a la ... També hi ha a files o grups
... El gran problema és poder classificar-ho tot, després de 8000 anys de gravats de tots els temps.
Algunes formes com ara la ballesta gravat pot similitud amb antropomòrfica Portugal i Espanya
interpretar-se de manera diferent, és probable que sigui una variació dels tipus de resar o d'estrella,
encara que altres formes també van existir en períodes històrics .

En els altres països de la creu gravada Europa són molt més rares, el nord d'Espanya és una regió on
ens trobem amb molts models molt interessants i complementàries de les dels Alps, les formes ens
ajuda a comprendre millor la seva evolució. També hi ha alguns casos a Irlanda, Macedònia i Sèrbia.
Alguns enllaços entre Portugal, Espanya, Irlanda, són notables i mostra possibles rutes marítimes van
ser l'intercanvi d'idees i pensaments vectors.

Algunes formes cruciformes Neolític i pre-cristians poden persistir i influir en les formes històriques de
la creu, i probablement promoure l'adopció de la creu llatina pel cristianisme en aquestes regions, des
del segle V a prendre algunes formes preexistents que són marcadors regional. Algunes formes de
creus preexistents poden haver conservat un significat esotèric. Aquesta persistència de formes podria
induir a error. Hi ha molts altres exemples de la persistència: ankh, laberints, embarassada de tres

esvàstica ... Si tenim en compte aquests factors i supòsits, no hi pot haver, per tant, una perspectiva
molt diferent sobre el fenomen de Cruciformes.

La relació entre la pedra cruciforme i cúpules i el seu significat
Els estudis que he realitzat sobre cúpules i síntesis existents tendeixen cada cop més a associar-los amb
el culte dels avantpassats, el cicle de la vida. Els cruciformes estan fortament associats amb cupons i
probablement tenen un significat similar o complementari. La meva anàlisi actual em fa pensar que
podria ser una pràctica xamànica relacionada amb les ànimes dels morts que es tracti. El significat de
la creu probablement evocarà el significat de la vida, la salvaguarda i el renaixement de l'ànima.
Probablement hi havia libacions. Les llegendes sobre aquestes pedres ens parlen, de sacrificis, de
fertilitat, i dels països del nord de les fades dels elfs, una referència a les ànimes.

El problema dels mètodes de cites

Els mètodes utilitzats fins avui fins ara, els cruciformes, són més que qüestionables i suficientment
científics. Sovint provoquen falses datacions, la datació es fa amb criteris poc fiables.
- Comparació dels nivells de desgast
Els nivells de desgast són molt dependents de les tècniques inicials del gravat, els gravats antics i
profunds poden semblar menys utilitzats si es comparen amb gravats recents menys profunds o amb
tècniques molt diferents, i si aquestes comparacions no són molt atents.
- comparació amb altres estudis previs (en part falsos)
Els estudis poden influir entre ells i alimentar al llarg del temps una ficció acceptada que esdevé
inevitable. Alguns signes, com ara creus i formes de ballesta, estan datats per proves i influeixen amb
massa força en el veredicte general, mentre que estudis acurats demostren que el seu significat és
bastant diferent. A més d'algunes dates gravades, és suficient que el conjunt estigui normalitzat.

- Comparació de tipus de gravats i dibuixos
Les comparacions es fan a vegades amb àrees molt allunyades i amb gravats de diferents cultures. Hem
de tornar a fer aquestes anàlisis amb més criteris i un millor coneixement del tema general, que encara
queda per explorar, per donar referències menys qüestionables. Cal dir que aquest tema és poc
estudiat en el seu conjunt. Un altre problema és que les troballes sobre pedres de copa durant les
excavacions no estan ben comunicades, cosa que no ajuda amb la data i l'anàlisi.
Els mètodes i els estils de gravat cruciforme són molt diferents de les tècniques de piquets utilitzats a
Mont Bego o Val Camonica per exemple. Els cruciformes estan fets amb tècniques de gravat profund
amb mètodes similars als utilitzats per cavar les copes. Els gravats de tasses i cruciformes estan més
dispersos, menys agrupats i distribuïts per àrees més grans, cosa que fa estudis més complexos.

Conclusió
La meva hipòtesi actual és que probablement hi hagués una o més cultures particulars que es
desenvolupessin cap als períodes, des del Neolític fins a l'Edat del Bronze, en part de Suïssa, Itàlia,
França, Portugal i Espanya comparteix en part creences comunes, basades en un context de creences
més antigues. Aquestes creences van romandre al marge de les noves religions i van evolucionar sota
la seva influència fins a l'Edat Mitjana en refugis de zones marginals. Després de la desaparició
d'aquestes pràctiques, alguns signes podrien ser usats novament per a pràctiques ocultes, durant
alguns segles, per la seva proximitat amb la creu cristiana abans de desaparèixer.
Aquestes àrees són particularment denses en gravats, més d'un centenar de llocs principals amb
cruciformes es distribueixen en aquests 5 països, permetent estudis de detall més detallats. Les
característiques comunes es troben en tots els llocs.
Casos especials:
- A Suïssa tenim la majoria de creus solars d'estil grec,

- al sud del Massís Central, els Pirineus i Catalunya s'han desenvolupat cruciformes i cúpules
relacionades amb pedres elevades o enterraments de pedra,
- per a la Península Ibèrica a les regions de Galícia i Lleó, aquestes creences també s'associa amb
laberints i cercles concèntrics.
- Pel sud d'Espanya, aquestes pràctiques han existit en edificis històrics en zones amagades.
Aquest tema ha estat poc considerat pels arqueòlegs de finals del segle XX, i especialment amb
prejudicis molt forts, que podem comprendre, però que han emmascarat la realitat del fenomen.
Les cruciformes pre-cristianes existeixen, són molt variades, aquesta iconografia té un fort significat
simbòlic. Els vincles amb les pedres de la copa són demostrables. És un conjunt molt ric: tasses, canals,
signes cruciformes, en forma d'U, signes solars, laberints ... Alguns d'aquests signes van persistir al
començament dels períodes històrics i es van tornar a prendre amb altres significats per a un ús més
ampli esotèrics en la seva aparença propera als signes cristians, com alguns gravats de les esglésies
poden suggerir.
Les bases de dades existents s'han d'unificar a nivell europeu, enriquides i detallades, són suports únics
per al progrés. Una xarxa d'especialistes per a aquests temes en aquests diferents països ha de poder
desenvolupar-se per desenvolupar sinergies. L'atenció especial dels arqueòlegs sobre aquests temes
hauria d'ajudar a refinar datacions massa limitades.
Els cruciformes són la clau per comprendre molts altres temes. Aquesta és una nova peça del
trencaclosques, per entendre les creences d'aquests temps i és una especificitat europea que mereix
més recerca
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