
LES TREPANACIONS PREHISTORIQUES
ALS PAISOS CATALANS

10:1\ P:uzi i.i.UDA

Aquest treball es d'historia de la medicina i no d'antropologia. Encara

que totes dues tinguin punts comuns, Ilur fi es molt diferent. Com diu

una obra recent d'antropologia (1), aquesta es el conjunt de disciplines

que es consagren a l'estudi dels grups humans sota ('angle leis tipus

fisics i biologics, i dc les formes de civilitzacions sense escriptura exis-

tents actualment o en el passat. Per exempie, a un antropoleg Ii interessa-

ran molt poc els dos cranis de les Piles (Conca de Barbera), puix que Ilan

desaparescut sense estudiar-los be abans i no coneixem Cl sec tipus fisic;

pero a I'historiador de la medicina Ii interessen molt, perque es important

de saber que al Neolitic Final es feren trepanacions en aquella comarca.

Les trepanacions prehistoriques scn molt interessants per les grans
dificultats que suposen unes intervencions com aquestes, fetes fa mes de
tres mil anys, sense anestcsia, antisepsia, asepsia, antibiotics, hemostasia,
transfusions, etc. I, amb tot, molts clefs pacients sobrevivien bastants anus
despres dc I'operacio.

A mes, son el primer acte quirurgic que sabem que es practica, no sols
a les nostres terres sing a la major part dels paisos del mon.

Dividirem aquest estudi en les parts segiients.

1. Esquema historic, per tal de tenir una orientacio cronologica.

II. Altres actes quirurgics prehistorics als Paisos Catalans.

III. Els actors de les trepanacions i d'altres intcrvencions quiur.iiques

prehistoriques: cis bruixots. La n1agia i la ciencia. Trepanacions

quirurgiques i trepanacions magiques.

IV. El descobriment que 1'home prehistoric havia let trepanacions.

V. Els cranis trepanats dels Paisos Catalans.

1. Esquema historic (2)

Especialment per la cronologia absoluta, sabem que la Terra to uns

cinc mil milions d'anys; que les primeres formes de villa aparegueren fa
cosa duns tres mil milions d'anys; que cis vertebrats comencaren fa apro-

ximadament cinc-cents milions d'anys, i cis primers mamifers uns dos-

470



cents milions d'anys. Els antropoides entrarcn en cscena Ia men's dc

cinquanta milions d'anvs, i fa uns trenta milions d'anys hi hague un antro-

poide, el Propliopithecus, amb trenta-dues peces dentarics, con nosaltres.

Fa uns catorze rnilions d'anys cl Kenvapithecus u'ickeri ja usava certes

cines, i fa uns dos milions d'anys aparegue ]'Australopithecus, el predeces-

sor de ]'home.

Pero la malaltia es molt mes antiga que ]'home: en formacions geologi-

ques do fa cinc-cents milions d'anvs s'han trobat bactcris fossilitzats molt

semblants als d'ara. Els esquelets de molts dinosaures do fa milions d'anys

tenon tumors, artritis, osteomielitis, caries dentarics, etc. Tambc l'Horue

erectus de Java tc senyals de cancer de femur, i ]'Homo sapiens neauder-

thalensis to signes inequivicos d'artritis i de supuracio dels ossos (3).

Els homes prehistorics a Ics terres catalaues: Tarradell, en comcncar

una de les sexes obres (4), diu unes paraules que poden aplicar-se a tots

cis Paisos Catalans: «Catalunya, con gairebe tots cis pobles d'Europa,

nasque a ]a primcra meitat de I'Edat Mitjana: Os una creacio medieval. Pero

quan la nova llengua comenca d'esser parlada, quan podem descobrir una

consciencia d'esser collectiu, quan apareix el nom de Catalunva i de cata-

lans i s'insinua una mentalitat propia, quan es dibuixa una cstructura

estatal -es a dir, fa pets volts de mil anus- el pats havia estat habitat

durant molts mildenaris. Aquestes cpoqucs pre-carolingies, remotes fins a

enfonsar-se als primers temps dc la Humanitat, son les nostres arrels.

I no les podem oblidar si volem arribar a tcnir una visio total del passat

de Catalunya» .

Precisament aquests mil•Icnaris son els que ens interessen ara. El

niateix Tarradell diu en una altra do les seves obres (5): (<La nostra histo-

ria, no con a catalans estrictes, sing con el conjunt de comunitats que

han viscut acf sense solucio de continuitat, eomenca amb 1'establiment dels

primers pastors i pagesos».

Aquest establiment ens servira per a dividir cis mil•lenaris pre-carolin-

cis en dues parts:

A) Els Paisos Catalans abans de venir cis primers pastors i pagesos.

B) Els Paisos Catalans despres de vcnir cis primers pastors i pagesos.

A) Ei.s PAISOS C.XIAi.:A\S ABANS DE VIiNIR F L S PRIMERS PASTORS I PAGESOS:

A les nostres terres hi ha ja casos humans i materials usats per ]'home,

des de la primcra espccie d'Homo coneguda, ]'Homo erectus, puix que Tuni-

ca cspccic que es diu que fou anterior, ]'Homo hahilis d'Olduvai (Tanzania),

ha estat molt discutit que ja fos del gencrc Homo. Per details sobre aques-

tes discussions pot consultar-se una obra de Day (6).

Fa uns anvs va trobar-se a ]a Cova de l'Arago, at Rossello, on crani

d'Homo erectus de fa uns quatre-cents milers d'anys (Palcolitic Inferior);

as 1'6nic exemplar conegut en terres catalanes (7). Pero en altres ]lots de

les nostres terres s'han trobat materials fets per ]'home del mateix perfode.

Recentmcnt les revistes cientffiques i algunes d'informacio (8) han parlat
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dels materials trobats al Puig den Roca, prop dc Girona, estudiats pcI
professor de Marsella Henri de Lumley.

Per tal de comprendre millor el Palcolitic Inferior i Phone, fauna,
flora i materials d'aquests periode, cs aconsellable de visitar les sales I i lI
del Museu Arqueologic de Barcelona (Pare de Montjuic).

Del Palcolitic Mitja (d'uns vuitanta mil a trenta mil an a. C.), shun
Irobat restes de !'Homo sapiens neanderlhalensis, un maxil•lar inferior a
Ban'oles (9) i un parietal a la Cova Negra de Xativa. Nomcs al Principal,
s'ha trobat material puma del mateix periode a deu Ilocs diferents (7).

Al Palcolitic Superior (dels anus trenta mil a visit mil a. C.) ja hi ha
I'Homo sapiens sapiens, I'homc dc CromanvO i altres de molt scmblants
a nosaltres, ja mcs frequents a les nostres terres (7).

Tambe tenim restes humanes del periode Mesolitic (anvs visit mil a
quatre mil a. C.), encara que al Principal nomes es troben entre cl Francoli
i I'Ebre (7).

A la sala II del nostre Museu Arqucologic hi ha cis Paleolitics Mitja
i Superior, i Cl Mesolitic.

Aguirre (10) parla de trepanacions en aquest periode Mesolitic (a Vasi-
lievska, (I'Ucraina) i fins al Palcolitic (Japo); Pero als nostres paisos les
primeres -i encara molt poques- son al Neolitic.

B) ELS PAISOS CATALANS DESPRes DE \ENIR LLS PRIMERS I':%SFURS I I'1-
GESOS: El Neolitic tc dos periodes: el primer comenca amb 1'arribada dels
que Tarradell anomena aels pastors cavernicoles» (vers ]'any quatre mil
a. C.), perque vivien en coves i criaven cabres i ovelles; ens han dcixat la
nostra primcra ceramica, decorada amb Ies sores d'una petxina, amb pun-
xons o amb els Bits. Les dues trepanacions do ]a Boixadera (Bcreeucda)
son d'aquest periode.

El segon periode del Neolitic comenca abans del tres mil a. C., amb
l'arribada dels que Tarradell qualifica con «cls pagesos del pla». Vivicn
en petits poblats de barraqucs semblants a Ics dcls nostres lienvataires
i fcicn els enterraments en asepulcres de fossa», amb sots una o titles
pcrsoncs a calla sepulcre. Aquests pagesos criaven a mes vaques i pores,
i cultivaven especialment cereals.

Sembla que cis primers pastors arribaren per mar i no \ ivies a miss
de cent quilometres del Mecliterrani. En canvi, cis primers pagesos vin-
guercn d'altres paisos d'Europa i no arribaren al Pais Valencia.

Les dues trepanacions de Ies Piles son d'aquest periodic.
El Neolitic cs on dels cans is ncs grans que hi ha hagut en la vicfa

humana: I'homc, recol•Iector de fruits i cacador, es comrrteix en nastor
i aOricultor. Te ja l'aliment asscgurat i pot vivre en un Iloc fix (I I ).

L'Eneolitic: very l'any dos mil a. C. comencen a usar-se primer el
coure i clespres el bronze. Pero con que als nostres paisos no hi havia
mines de come ni d'estany, sols hi haguc algun objecte de metall nortat
per navegants i, en general, continuaren usant-se molt cis instruments de
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silos i d'altres peclres; pcru aqucsts instruments milloraren molt pet perill

dc la competcncia dels metalls. Aquests cren buscats a tot arreu, corn

cl segle passat cl carbo do pcdra i ara cl pctroli. Aix6 ocasiona grans llui-

tes, amb quo s ' acaba la pau dels segles antcriors. Les poblacions es Icren

en llocs alts i voltades do nnn 'alles.

FIG. 1. - Gani 13 7 do La Boixadcra.

1 u; ?. (.r.ini, A. I I. A. V. ?1 i :A- V 7 ,I'Airiic, A icc..

473



Pu;. 3.- Ci anis M. C. 1, M. C. 2 i Nt. C. 7 de Clara.

A in Catalunya Vella hi ha enterraments megalitics, cada un amb molts

esquelets del mateix clan o tribu, enterrats amb Ilurs armes (abans no

se'n trobaven). Per contra, a la Catalunva Nova i al Pais Valencia hi ha

coves-sepulcres naturals. Hi ha la ceramica de as campanilormc (12).

A ics sales IV i V del Museu Arqueolbgic de Barcelona hi ha el Neoli-

tic, I'Encolitic i la cultura megalftica.

Cal parlar ara de les particularitats de Ics nostres Illcs. Fins fa poc

temps, es creia que Mallorca i Menorca no to ren habitades tins als wits

de I'any dos mil a. C.; pern el carboni catorze ha demostrat quc ja ho ercn

cl 3517 a. C. (13 ).

Segons Rossello-Bordov (14 ), entre els anus dos mil i mil tics-cents a. C.

hi haguc a lcs dues illes un periode pretalaiutic dc pastors i pagcsos paci-

tics, perb dcspres es construiren els talaiots, cis monuments prchisturics

mcs grans dels Paisos Catalans (sala XI del Muscu Arqucologic de Barce-

lona). Nomcs a Menorca hi havia 267 talaiots i tretze poblats fortificats.

Sembla que hi havia un estat de guerra permanent i que tenicn una orga-

nitzacio militar jerarquitzada.

Eivissa i Formentera sembla quc no Toren habitades abans d'arrihar-hi

els cartagincsos l'any 654 a. C. Per aixb no hi ha cranis prchisturics

Al Pais Valencia l'Edat del Bronze dura molt dc temps; els homes

visqueren en pobles elevats i fortificats fins a la vinguda dels romans.

Ens hem estes mcs en aquest segon millenari abans de Crist perquc

es quan es fcrcn la gran majoria de les trepanacions.

Vers l'anv mil abans de Crist vingueren del centre d'Europa cis indo-

europeus; gent pacifica quc introdui el Cerro i la incineracio dcls cadaycrs,
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tot posant les cendres dins una olla, lormant cis anomenats «camps d'ur-

nes». Aquesta incineracio es el que ens privy dc saber si continuaren ('ell(-

se trcpanacions.

II. Altres actes quirurgics prehistbrics als Paisos Catalans

Per tal d'ambientar-nos millor en Ies trcpanacions prchistoriqucs a les

nostrcs terres, conve quc abans analitzcm la cirurgia d'aquell temps. No es

on obstacle per a aixo el que no ens hagi quedat altre testimoni material

que ci dels cranis trepanats.

Els qui han estudiat be la prchistoria de la medicina afirmen quc tots

cis pobles primitius segucixen una mateixa evolucio. ex,oluci6 clue pot

vcure's actualment en cis pots grups humans clue cstan encara en una

cultura prehistorica.

Aixf Courv i Girod (15) diuen: <Salvando ciertos matices, las medicinas

arcaicas de todas las edades v de todos los paises se han cdificado sobre

los mismos postulados elcmcntalcs y han obcdecido a los mismos princi-

pios gcneralcs».

1, seggons Castiglioni (16), I'cpoca mcs antiga de la hist6ria do la medi-

cina troba Cl seu parallel -quasi es podria dir la seva fidel imatge- en

la medicina actual dcls pobles primitius; i aixo es compre'n perque sabem

quc igualment cn aqucsts pobles podem obscrvar totes les formes primi-

tives de la vida individual i social.

Fs molt interessant 1'experiencia de I'arqueoleg amcrica Richard Gould,

quc fa pocs an visque quinze mcsos amb ones families que estan encara

a l'Edat do Pedra, at Desert de Gibson, de ]'Australia Occidental (17).

Els ja citats Court' i Girod(18) afirmen do la cirurgia dcls pobles pri-

mitius, que, en ells, «la cirurgia se orienta especialmente hacia la trauma-

tologia. La sutura de hcridas es un acto quirurgico corricnte. Para coscr

los tejidos laccrados cl hombre nrimitivo utiliza habitualment libras vc ge-

tales; algunas tribus se sirven de insectos. En Somalia, por cjcmplo, ,on

las tcrmitas ]as quc desempenan cI papcl del catgut; en otras regiones la

utilizacion de hormigas recuerda ]as tccnicas de la India v cl Peru anti-

gruos».

«Todos los primitivos han aprcndido muv pronto a ti atar con bastante

corrcccion las fracturas y las luxacioncs. Si los metodos do rcduccion son

diferentes segim las tribus o Cl opcrador, Cl use do tablillas v la inmovili-

zaciun son practicas constantes. La extraccion de puntas dc flechas o de

otros cuerpos extranos acecsibles v_ la incision de abcesos superficiales

son otras tantas tccnicas conocidas y empleadas.»

Aguirre (10) diu que s'han investigat les fractures guarides, per tal de
determinar si hi haguc o no un tractament i si aquest fou correcte; si es
posaren corn cal, o no, ones tauletes o ferules. L'us d'aqucstes pot deduir-

se do la posicio corrccta dcls ossos fracturats i do I'abscncia d'cxostosis
bastes en els calls dels ossos i en l'ordre i disposicio dc Ilurs fibres.

475



La tccnica de It sutura amh insectes, aplicada a la cirulgia LIstrica,

ens Ia descriu Antoniewicz (19). Diu que a 1'Africa central va veure sutural,

un estomac amb tcrmits: mentre que l'operador amb una ma acostava cis

llavis de la ferida gastrica, amb 1'altra ma agafava un tcrmit, que -amh

les seves grans mandfbulcs- aguantava els dos costats de la Lerida i

els mantenia junts, coin si fossin una grapa; despres, amb i'ungla tallava

el coil de 1'insecte, deixant-hi nomes el cap; operacio que repeti vint vegades.

Al cap d'un cert temps aquelles agrapes» es dissolien i cren reabsorb ides

-coin el catgut actual- i la ferida cicatrizava.

El mateix aulor (20) descriu una operacici cesaria Leta a Uganda cl

1879, on prescncia del metge Felkin. La pacient queda mig adormida amb

una gran quantitat de vi de bananes. Estava sobre urn sofa, amh of cap

nibs alt que cis peas, i lixada al sofa per una tira de I'escorca dun arbrc;

les tames estaven igualment iligades. El cirurgia era a I'esquerra d'clla

amb un ganivet a la ma, tot salmodiant encantaments; un ajudant era a la

dreta de la pacient i amb les mans premia cis costats de ('abdomen. Un

altre ajudant aguantava cis pens dc la pacient. L'operador cs rcrnta ics

mans, primer on vi de bananes i despres on aigua. El cirurgia C111CIe Lill

crit estrident, contestat per tota la multitud que hi havia fora de la cabana,

i practica una incisio a la linia mitjana, des dcl baix ventrc fins al lloin-

brfgol, tot tallant of pcritoneu i la matriu. Sortiren les aigiics fetals, ('aju-

dant cauteritza amb un Ferro al roig cis flocs que sagnaven, el cirurnia

extrague el fetus, la placenta i cis coaguls. Per presions laterals s'acostaren

les dues vores de la matriu seccionada i hom sutura cl peritoneu i cis

teixits (no diu amh que hom va Sutural-10,S). Dues bores despres la mare

donava el pit al fill, i al cap d'onze dies la Icrida havia guarit.

III. Els autors de les trepanations i d'altres intervencions quirtir-

giques prehistoriques : els bruixots . La magia i la ciencia.

Trepanacions quirurgiques i trepanations magiques

Les trepanations, com les aitres practiques medico-quirurgiqucs, teen

fetes pels que anomenem « bruixots»; cis quals, Si usaven amulets, exorcis-

mes i daises rituals, alhora tenien un gran coneixcment de les planks

De magia n'hi ha hagut sempre. Per exemplc a i'Odissea, 1'esplcndida

edicio crilica (amb text grec i Frances) do Berard ens diu coin curaren

Ulisses despres do ferir-lo on gran sengiar: « ils bandent avec art la jambe

du hcros, arrctent Ic sang noir par le moyen d'un charme...» (21 ). 0 sigui,

que primer el curaren com calia i despres ,pararen la sang, negra» amb

Lill cncantamcnt magic.

Antoni Cardoner i Planas (22) parla de la pseudo-ciencia i la medicina,

i especialment de l'astrologia amb cis sous derivats: talismans, geoman-

cia, etc. En parlar do lcs forces ocultes, cita un text de Plini el Veil que
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acaha client: «honi ven Ic'encal'-tic el dianianl per Ia inllucncia (IC Ia sang,

clef hoc i altres ineravellcs».

Courv i Girod (23) descriuen la formacio del bruixot en els pobles
primitius actuals: < Conover Cl origen v la naturaleza del hombre que
practica la medicina primitiva implica la investigacion del modo de su
reclutamiento o designacion y el estudio de la lormaciun que hava podido

recibir para llegar a su puesto para realizar su cometido en la tribu...

El podcr medicomagico es a veces hercditario, cones ocurre con los mao-

ries... En fin, todo lo que sc sale de to normal puede marcar la predesti-

nacion de un hombre para cl puesto de mago... Para poseer el arte do
curar, todos estos hombres primitivos, cualquiera quc sea su modo de

seleccion, siguen un ciclo de formacion, verdadera iniciacion magica para

unos (wiraijuris australianos, algunas tribus del Labrados, indios del

Gran Cacho), largo aprendizaje con la direccion de un maestro para otros

(chaufas argelinos, thais negros de Laos).>>

Els bruixots-mnetges eren personatges molt importants en pobles ca4a-

dors cte grans animals, sovint molt agressius; pobles que soviet tenien

combats amb altres grups humans, com es veu en la lluita entre dos grups

d'arquers, dibuixats a] Barranc de la Gasulla, a Ares del Maestrat (24).

Nomes aquesta gran antiguitat de la traumatologia explica la perfec-

cio d'obres com cl papirus Smith (25 i 26).

La proporciu de magia ha estat sempre molt inferior en la cirurgia que
en la meclicina. Alexander i Setesnick (27) ens n'expliquen ]a causa: 1'homc

primitiu no necessitava una interpretacio sobrenatural per a compendre

I'etiolo,,ia d'una ferida causada per una arma. Pero, per contra, les ma-

lalties intcrnes, en les quals ni el Hoc del trastorn ni les seves causes po-

llen observar-se facilment, demanen sovint una explicacio magica.

Raymond Furon, que ha estudiat a tons aquesta materia, diu que els

bruixots Toren cis fundadors de la ciencia i cis primers homes dotats de

curiositat cientifica (28).

Diu Corbclla (29): «S'ha (lit i repetit que la irnatgc mes antiga del

metge, en una representacio molt magica, as la trobada a Franca, a la

--Cova dels Tres Germans". Aquest '-sorcier-gucrisseur", dibuixat en forma

d'animal vcstit molt complicadament i una mica antropomorfitzat, ha tin-

cut una gran difusib, i s'ha parlat i escrit molt dell. A nosaltres ens im-

porta d'asscnyalar aqui, quc fou trobat en una de les coves del versant

nord del Pirineu, en territori frances, en I'actual departament de 1'Arieja,

pero a molts pocs quilometres do les fronteres administratives d'aquest

departament amb ]a provfncia de Lleida.»

En Ics terres del Maestrat s'han trobat tambe imatges d'aquest signi-

hcat, que tenon un gran interes. En el barranc de la Gasulla, a Arcs del

Maestrat, hi ha un dibuix, de caracter antropomorf, cn que es veu un home

en posicio vertical. La forma i cis bravos semblen humans. El cap to la

forma del d'un torn, amb banyes llargues i un morro molt clar. Porta cua
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i s'intetpreta con) la imatge dun bruixot_ Es pot considerar coin d'impor-

tancia paral•Iela al bruixot pircnenc de (ue hem parlat abans.>>

El bruixot dels Tres Germans (amb un altre de ]a mateixa cova) pot
veure's en una obra de Bergounioux i Glow (30), i el de la Gasulla en una
de les obres de Tarradell (31).

Castiglioni diu que els bruixots s'envoltaven de misteri, amb vestits de

colors fastuosos, pedres precioses, plomes d'ocells rars, etc., amb que

prenien l'aspecte d'homes superiors i diterents als aitres, la qual Cosa

els donava l'autoritat necessaria per a Ilur professio (32).

Es feien trepanacions amb un fi quiriirgic, i d'altres de purament ma-

giques. Son clarament quirurgiqucs les fetes en un crani amb la volta

fracturada per una contusio. Aguirre (33) cita altres indications quirur-

(Tiques: per exemple, per tal d'alleujar In pressio encefalica (Krogman) i

en casos de masto'iditis (Oakley). Court' i Girod (34) citen trepanations per

paralisi, cefalalgies i trastorns psfquics.

Aguirre creu que son indubtablement magiques totes les trepanacions
post mortem fetes per treure petits discs de la volta cranial, usats coin a
amulets. Com es natural, en aquests casos mai no es trobara regeneracio
ossia. Aquesta es trobara en les trepanacions fetes in vivo, en homes que
han viscut un cert temps; pero no si han mort inunediatament o pot
despres de la trepanacio.

IV. El descobriment que 1'home prehistoric havia fet trepanacions

Thorwald (35) diu que des de l'any 1865, a diferents paisos d'Europa,
al Caucas i a l'Africa del Nord es trobaren cranis prehistorics trepanats,

operacio que es cregue que havia estat feta en el cadaver. L'any 1867
Ephraim George Squier en troba in al Peru, pais on -despres- se'n

trobaren mes de deu mil.
Segons Lecene (36), del 1973 al 1884, Prunieres troba a Losera 167

cranis prehistorics trepanats, cranis que estudia el fundador de l'antropo-

log>ia Paul Broca, el qua] veie que hi havia trey classes de trepanacions:

fetes en el cadaver; fetes in vivo, puix que hi havia hagut regeneracio

ossia; i fetes primer en una persona viva que sobrevisque a l'operacio, i

que, despres de mort fou trepanada novament, la qual cosa fa pensar que

els discs (o rondelles) trets d'aquell crani foren usats com a amulets.

Posteriorment Hollander (37) i altres comprovaren aquest tercer tipus dc

trepanacio.

Diferents investigadors s'han dedicat a comprovar experimentalment

la possibilitat de les trepanacions prehistoriques. Thorwald (38) diu que

Broca i Parry trepanaren, amb instruments prehistorics de pedra, primer

animals vius i despres cadavers humans; i que veieren que la trepanacio

podia fer-se en 30-45 minuts i que la majoria dels animals sobrevivien.

Guerra (39) explica com el 1944, Callo, Quevedo i Aragon executaren
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una trcpanacici cnlcrwncnt annb instruments incaics pre-coloinbins. Obtin-

cucren una bona hcnlost<isia amb una lligadura compressiva circular del

crani, i la feren en menus d'una Nora. Usaren anestesia local, pcrque no

els agrada de fer beure chicha at pacient fins quc quedes inconscient,

cosy quc feien els inques.

I Thorward (40) ens conta que I'any 1962 el neurocirurgia de Lima

Francisco Grana trepana -amb instruments prehistorics- un pacient de

31 an paralitic del costat dret a consegi.iencia d'un accident, paralisi

quc guari despres de treure un cobeul dels centres motors. Usa 1'aneste-

sia i I'asepsia modernes.

V. Els cranis trepanats dels Paisos Catalans

Ja hem dit quc les illes petites no podien tenir trepanacions prehistu-

riques. Tampoc n'han estat trobades a in Catalunya del Nord, a Andorra

ni a I'Alguer. Nomes n'hi ha at Pais Valencia, al Principat, a Menorca

i a Mallorca.

A) TREPANACIONS PRF.II iST (howl: Al. PALS VALENCIA: El Pais Valencia

to cinc cranis trepanats:

1. Procedent, corn els ties segi.ients, de la Cova de la Pastora, d'Alcoi.

Es cl crani num. 17 del Museu de Prehistoria de Valencia. Te una trepa-

nacio d'uns 23 mm. per 19 al frontal, a la part supero-externa de l'arcada

supraorbitaria esquerra. Gran regeneracio ossia que demostra una Ilarga

supervivencia.

2. Crani num. 53 del mateix Museu. Trepanaciu de la part alta del

parietal esquerre d'uns 90 nun. per 37, que s'ana tancant fins a tenir un

petit forat de cols 18 mm. per 12.
3. Crani num. 54 del mateix Museu. Fou trepanat al parietal dret,

amb un forat d'uns 30 mm. per 25, que amb el temps es redui a un cerclc

dims 10 mm. de diametre. Com en els dos cranis anteriors, sembla quc

hi haguc una Ilarga supervivencia postoperatoria.
4. Crani num. 77 del mateix Muscu. Sols hi ha part del parietal es-

guerre i de l'occipital. Trepanaciu, probablement postuma, d'uns 22 mm.

de diametre a la placa externa de l'os i d'uns 10 nun. de diametre a la

intcrna.

5. Crani procedent de la Cova d'En Pardo, del terme municipal de

Planes, poblacio situada a uns 15 quilometres al nord-est d'Alcoi. Se li va

fer Ina trcpanacio at parietal esquerre, d'uns 40 mm. per 25, la qual,

despres d'una Ilarga supervivencia, es redui a 7 mm. per 5.

Resumint, les cinc trepanacions del Pais Valencia son totes de ]a mna-

teixa zona ,2cografica: Alcoi o prop d'aquesta poblacio. Quatre d'elles son

terapeutiques, amb una Ilarga supervivencia, i una es postuma.

Seguint l'opinio de Campillo (41), no considerem trepanats els cranis

num. 45 de la Cova de la Pastora (M. P. de Valencia) i el de les Llometes

(M. d'Alcoi).

479



Sobre cis cranis trcpanats del Pais Valencia, a mes dc I'obra de
Campillo, pollen consultar-se les de Rincon de Arellano i Fenollosa (42),
i de Riquet (43).

B) TRt:P:vNAC1oNS 'RE11TsTORIOI is '<i. PRINcu':vi: Al Principat hi ha

catorze cranis trepanats, be que algun dells es dubtos.

6. Crani de la BUfia de Sant Jaume dc la Boxadcra dels Bancs, al
municipi de L'Espunyola (Bergueda), a uns 13 quilometres al sud-oest

de Berga. Crani B7 del Museu Dioccsii dc Solsona, on tenon 19 cranis

d'aquesta bofia. Es una gran cova de mes die cent metres de Ilargada,

per 10 a mes de 20 d'amplada, i 4 a mes de 6 d'al4ada; pot veure's Ia

planta, dues seccions lon2itudinals i cinc de transversals en un article

de Serra i Vilaro (44). Es una estacio neolftica del primer periode -cl

dcis <<pastors cavernfcoles»- dels ant's 4000 a mes de 3000 a.C. El crani

B7 to una trepanacio ovalada d'uns 38 mm. per 36 entre cis dos parietals.

Sembla que morf immediatament o poc despres de I'operacio, pcrquc no

hi ha cap senval dc regeneracio ossia, cosa que es veu a ]a nostra I'oto-

grafia de la fig. 1.

7. Crani del mateix Hoc del precedent, i BO del mateix Museu. En

visitar aquest, l'estiu del 1976, aquest crani no era visible, per que no

poguercm mesurar la trepanacio; peru per les lotografies (45) sembla mes

petita que la del crani precedent. Serra i Vilaro (44) din que es real-

ment una trepanacio.

8. Crani de la Cova d'AigUes Vives, del municipi d'Olius (Solsones),

a uns cinc quilometres a Pest de Solsona. Crani A. V. 7 del Museu D. de

Solsona (46). Sembla que en aquesta cova hi havia prop d'un centenar

desquelets, dels quals el museu to 32 cranis. El crani A. V. 7 tenia un

forat bastant gran al centre del frontal, forat que es redui fins a tenir

nomes uns 3 mm. de diametre. Aquest crani pot veure's a la fig. 54 do (46),

i es el crani de la dreta de la figura 2 d'aquest treball.

9. Crani de la mateixa procedencia i museu que l'anterior. Es 1'A. V.

11, fig. 57 de (46), i es el del costal esquerre do la fig. 2 daquest escrit.

Te una trepanacio duns 65 mm. de diametre, que s'ana tancant fins a

tenir tins 22 mm. de diarnetre. Serra Vilaro cl troba trencat i, en recons-

truir-lo, no pogue trobar alguns dels trossets de ]a vora de la trepanacio.

Aquesta cs situada a Tangle format entre les sutures fronto-parietal i

sagital, a la dreta.

10. De la mateixa cova i al mateix museu que cis dos precedents:

es I'A. V. 21. Trepanat al parietal esquerre, vora el punt lambda, interes-

sant la sutura parieto-occipital. Originariament dcvia tenir uns 45 mm.

de diametre, que amb la regeneracio ossia es redui a un cercle duns

26 nlm. de diametre; pot veure's a la fig. 61 de (46) i al crani central de la

fig. 2 d'aquest estudi. Corn els dos precedents, es del comen4ament clc

I'Encolftic.

11. De Vilar de Simosa, pagesia del municipi d'Olius (Solsoncs). Es

una calota amb trepanacio al frontal esquerre. Aquest crani no era visible
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quan vale \ isitar el dit museu. Va Ier-se una trcpanacio do forma quasi

triangular i Fos es reeenera forca. L'estat actual es dolent.

12. Megalit de Clara, at municipi de Castellar de la Ribera, a tugs cinc

quilometres a l'oest de Solsona. Al Museu Diocesa Cie Solsona tenon 14 cra-

nis d'aquest megalit. Aquest crani es ci M. C. 1; al mig del parietal csauerre

to una trcpanacio ovalada d'uns 25 nun. per 22. TO poca regeneracio ossia,

per quo sembla que no degue viii re gaire temps despres de la trepa-

nacio. Pot veure's a la fig. 194 de (47) i at crani de l'esquerra de la fig. 3

d'aquest escrit.

13. Del mateix hoc i at mateix museu. En aquest museu es Cl crani

M. C. 2. Trepanat at mig del parietal esquerre, to una forma quasi quadran-

gular d'uns 32 mm. per 25, forat que era mes gran en ter la trepanacio.

Pot veure's a la fig. 195 de (47) i at crani central de la fig. 3 d'aquesta obra.

No incloem corn un crani trepanat el M. C. 7, de les figs. 196 i 197

de (47) i de la dreta de la fig. 3 d'aquest treball. El mateix Serra i Vilaro

diu que sembla un intent de trcpanacio que el pacient no degu6 resistir

i que es mori.

14. Crani de Roda de Ter (Osona), a vuit quilometres at nord-oest

de Vic. Es at Museu Arqueologic de Barcelona. TO una trepanacio at costat

esquerre del frontal de 25 mm. per 20 Clue, per regeneracio ossia, s'ana

reduint fins a tenir 13 mm. per 8.
15. Dolmen I de Ca n'Auren, municipi de Prullans (Baixa Cerdanva),

a vint quilometres at sud-ocst de Puigcerda. P-s at Museu ArqueoloLic de

Barcelona. TO una trepanacio fusiforme duns 16 mm. de llarg. Sembla una

trepanacio postuma.
16 i 17. Dos cranis de la necropolis do les Piles (Conca de Barbera)

a 14 quilometres at nord-est de Montblanc. Son del Neolitic final. Bosch i

Gimpera diu (48): ,Sembla que els cranis eren tots dolicocefals, i dos

estaven trepanats». Santpere (49) presenta dues fotografies d'aqucsta ne-

cropolis, i Ripoll i Llongueras (50) diuen que els materials procedents

(Fella anaren: aen pane, al Museo Diocesano de Vic y, en parte, a la colec-

cion del Conde de Bell-floc, habiendo desapaiecido estos de su palacio

de Cornelia en 1936>>. Tambe parla d'aquests cranis Corbella (51).

18. Calota de la Cova de 1'Heura. La cita Campillo (41) client que to

una crosio frontal i una at parietal dret. Afegeix que es propietat del doc-

tor Vilaseca de Reus, i Clue pot esser una trepanacio o ones ferides.

19. Crani de la bobila Madurell de Sant Quirze de Galliners. Es en

un museu de Sabadell; segons Campillo (41) tc unes incisions postumes,

semblants a les de molts cranis del Peru.

Resurnint les trepanacions prehistoriques del Principat, geografica-

ment hi ha un nucli principal format pels sis cranis del Solsones i els

dos del Bergueda (1'Espunyola es nomes a uns sis quilometres del Solso-

nes); i a aquest nucli de vuit cranis, podrfem afegir-hi cl de Prullans (la

Cerdanva contacta amb el Bergueda, at nord) i el de Roda de Ter (1'Osona

toca amb el Bergueda al sud-est). Un nucli secundari son els dos cranis
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de la Conca dc Barbera. Dels altres dos cranis, no cn sabem la proce-
dencia amb tota seguretat.

Ja es rues complicat d'agrupar els tipus de trepanacio: sembla que
hi ha sis trepanacions quirurgiqucs: les tres d'Aighes Vives, Cilar de Si-
mosa, Clara num. 1 i Roda de Ter; tres dc postumes o per mort molt poc
despres de l'operacio: Boixadera B7, Ca n'Auren i Bobila Madurell; tics
de dubtoses: Boixadera BO, Clara 2 i Cova de l'Heura, i dues de les quals
no hi ha informacio: les de les Piles.

C) TREPANACIONS YRE i ISTORIQCGS A Mr:NORCA: A Menorca hi ha set tre-
panacions prehistoriques:

20. Crani de Binimel•la, del municipi d'es Mercadal; trobat al nord
de l'illa, prop de la platja de Binimel•la. Es cl crani num. 12 del Muscu de
Ciutadella. Segons Campillo (41) i Fuste (52), mes que una trepanacio
tenen 1'aspecte de cauteritzacions. Nomes hi ha el frontal i cis parietals.
Fets in vivo, anib supervivencia prolongada.

21. Tambe de Binimcl•1a. Es el crani num. 20 de la Col•leccio Manuel
Leon i Marcadal. Segons Tejerina, sembla -mes que una trepanacio- una
lesio per enterrament en ca14. Te un diametre duns 13 mm. Sembla que
hi hagi alguna regeneracio ossia. Campillo (41) creu que va esser feta en
vida, perque a la radiografia hi ha erosio i un halo de condensacio.

22. Crani del barrane d'Algendar, al limit dels termes municipals de
Ciutadella i Ferreries. Es el num. 21 de la mateixa colleccio del crani
precedent. Estudiat per Gabriel Marti (53); to cinc perforacions infundi-
buliformes dun cm. de diametre a la placa externa i menys a la interna.
Probablement son fetes post mortem.

23. Crani de Sa Torreta (al nord de Mao). Sembla que es a Cam-
bridge, d'on eren Margaret A. Murray (54) i John Cameron, que l'estudia-
ren. Fou trobat en una naveta. Cameron diu que la trepanacio va fer-se
amb molta habilitat i que sobrevisque a l'operacio. Segons cis anatomies
anglesos es 1'exemplar mes primitiu de trepanacio a les illes del Medi-
terrani.

24. Crani de Biniatzen, Wes Migjorn Gran. Es a la Colleccio de Llo-
renc de Salord, de Ciutadella. Estudiat per Camps (55). Es una trepanacio
a la part latero-superior del costat dret del frontal i part del parietal
dret. Intervencio feta a l'Encolitic amb un trepant d'uns 23 mm. de dia-
metre. Campillo (41) diu que el forat passa de 42 mm. per 35 a 26 per 23,
i que at fons es conserven dos fragments triangulars de la placa interna.

25. Crani trobat al terme municipal de Ciutadella. Es el num. 86 del
Museu Arqueologic do Barcelona. Segons Campillo (41) tc una trepanacio
al parietal esqucrre de 38 mm. per 32, amb una llarga supervivencia.

26. Crani de la Sinia d'Andrcu (Mao). Num. 869 de la Colleccio de
Juli Martinez Santa-Olalla, el qual va fer-ne un cstudi (56). A aquest floc
do Mao hi havia mes de vint esquelets. Trepanat in vivo al parietal esquer-
re, hi ha regeneracio ossia. El forat actual es imperfectamcnt elliptic, amb
on cix major de 15 mm.
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En resum, la repartici6 geogratica dels crams trepanats de Menorca

s'esten bastant homogeniament per iota I'illa: dos a Ma6 (cst), tres a's

Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries (centre) i dos a Ciutadella (oest).

Hi ha quatre trepanacions quirurgiques (nums. 23 a 26), una de pos-

tuma (num. 22) i unes altres dues in vivo, peru insegures corn a trepa-

nacions (nOms. 20 i 21).

D) TREPANACIONS PRE I I ISTORIOUES A MALLORCA: Mallorca to catorze cra-

nis trepanats prehistorics; set dells -la mcitat- procedents de Son Real

(Can Picafort), al municipi de Santa Margalida, tocant a la badia d'Alcudia.

Estaran al nou Museu d'Alcudia (Bryant Foundation). En la dcscripci6

cl'aquests set cranis seguim l'obra de Fuste (52).

27. Crani num. 19 de Son Real. A la linia mitjana del frontal to una

trepanacio, quasi circular, de 40 nun. de diametre maxim; la placa interna

to un forat eliptic de 20 mm. per 18; sobrevisque foraa temps. Sembla

que despres, a la dreta d'aquesta trepanacio, se'n va for una altra amb

clars indicis de reacci6 cicatricial, a la qual sobrevisque poc temps (57).

28. Crani num. 22-1 de Son Real (58). Al frontal hi ha una trepanaci6

postuma de poc mes de 12 nom. de diametre.

29. Crani num. 36-4 de Son Real (59). Es un crani infantil. A la mcitat

superior del costat dret del frontal to set forats, molt junts. Tenon uns

11 mm. de diametre a ]a placa externa; les parets dels forats son obliques,

i convergeixen cap dins; la placa interna to un diametre molt mes petit.

Es una trepanacio postuma.

30. Crani num. 39 de Son Real (60). Trepanacio del parietal dret amb

cicatritzacio quasi completa; depressio elliptica d'uns 35 mm. per 20, amb

dos petits forats al fons. Trepanacio molt ben feta, puix que va esser

feta per fora de les branques anterior i posterior de l'arteria meningia mit-

jana, sense lesionar aquests vasos.

31. Crani num. 43-2 de Son Real (61). Trepanacio circular, d'uns 20

millimetres de diametre, que afecta el parietal esquerre i l'occipital. Es

una trepanacio postuma.
32. Crani num. 46 de Son Real (62). Al costat Chet del frontal to tres

perforacions circulars infundibuliformes d'uns 8 mm. de diametre a la

placa externa, i un xic menors a la interna. Estan disposades segons els

vertexs d'un triangle equilater d'uns 25 mm. de costat. Semblen postumes.

33. Crani num. 53-1 de Son Real (63). Trepanacio frontal que agafa

part del temporal i del parietal esquerres. Hi ha una depressio eliptica

duns 30 mm. per 20. Despres d'una l.Iarga supervivencia, es quasi total-

ment cicatritzada.

34. Crani dell Tossals Verds, municipi d'Escorca. Es al Museu del

Santuari de Lluc. L'estudiaren Veny (64) i Garralda (65). Es el crani TV2.

TO dues trepanacions al costat esquerre del frontal i una al parietal es-

querre, fetes com seguint una linia horitzontal, Puna a continuacio de

l'altra. Totes tres foren executades en vida del pacient, el qual hi sobre-

visque. Hi ha una forta reaccio cicatricial. Les dues interiors semblen
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fetes abans dc la posterior. L'anterior tenia primerament uns 26 mm. de
diametre i despres 8 per 6. La central, primer tenia uns 22 mm. de dia-
metre, i despres 9 per 5. La tercera is mes gran i, probablement, el pacient
mori poc despres que la fessin; tc uns 15 mm. de diametre. Es veuen molt
be totes tres trepanacions en una altra obra de Veny (66).

35. Crani de Son Mulct (67). Trobat en un hoc molt separat dels al-
tres tretee cranis de Mallorca, a] sud de 1'illa, a la carretera que va de
Llucmajor a Campos. Tc una trepanacio quirurgica amb un forat molt
petit, despres d'una Ilarga supervivencia. Hi ha una fotografia d'aquest
crani a l'obra de Veny (67).

36. De S'Alova, at municipi de Soller. No es un crani, sing les ronde-
Iles o rotllanes tretes dun crani en una trepanacio postuma, per tal d'usar-
les com a amulets. Son de la Col•lcccio de Bartorneu Ensenat.

37. Crani de Font Figuera, del municipi d'Alaro. Maura (68) diu quc a
la part posterior del frontal hi ha una trepanacio. No en dona cap mes
informacio.

38 i 39. Cranis trobats a Sa Cometa dels Morts, a un quilumetre del
Santuari de Lluc; son propietat del museu d'aquest Santuari. Peru en
anar-hi l'autor d'aquest escrit (octubre de 1976) els havien enviat a Madrid.

40. Crani de la Cova del Lledoner, de Pollenca. Va ser-me impossible
de localitzar aquest crani, del qual parlen diferents autors: Vent/ (64),
Mascaro (69), etc.

En resum, dels cranis prehisturics trepanats a Mallorca hi ha un
nucli, del nord-est de l'illa, amb la majoria dels cranis -visit (els set de
Son Real i el de Pollenca)-. El segon nucli mes important es el dels
tres d'Escorca (dos de la Cometa dels Morts i el dels Tossals Verds); i
poden unir-se at matcix grup, puix que son de molt a prop, el de S'Alova
(al sud-oest) i el de Font Figuera (al sud). I, molt separat de tots els altres,
at sud de l'illa, hi ha el de Son Mulct.

Pet que fa als tipus de trepanacio, aquest grup de Mallorca tc defe-
rents particularitats. Deixant a part els quatre dels quals no tenim infor-
macio (cranis 37 a 40), els altres deu es divideixen en dos grups de cinc
cranis cada un: cinc trepanacions postumes (els cranis 28, 29, 31, 32 i 36),
que cs un percentatge del 50 °o, un nombre molt elevat; i uns altres cinc
amb trepanacions quirurgiques. Aquest darrer grup tc la particularitat
que un d'ells va sofrir dues intervencions, una despres de I'altra (crani
num. 27); i un altre crani d'aquest grup (el ndm. 34) tc tres trepanacions:
dues en una primera operacio i la tercera feta posteriorment.

Conclusions

1. Les trepanacions prehisturiques son el primer acte medic quc sa-

bem, am[-,) tota seguretat, que fou practicat als Pafsos Catalans. La majoria

son del segon mil•lenari abans dc Crist, peru algunes son dels mil•lenaris

tcrcer i quart.
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Quadre sobre els tipus de trepanacions als Paisos Catalans

Quirtir-

piques

Posturnes Dubtoses Sense

(a) informacio

Total

Pais Valencia 4 1 - - 5
Principal 6 3 3 2 14

Menorca 4 1 2 - 7

Mallorca 5 (b) 5 - 4 14

Total 19 10 5 6 40

(a) Hi incloem les morts immediates a l'operacio, corn cs ara el crani

num. 6.
(b) Amb una trepanacio triple i una altra de doble (cranis 34 i 27, res-

pectivament).

2. Coneixem quaranta trepanacions prehistoriqLies: cinc al Pais Va-
lencia, set a Menorca, catorze al Principat i catorze a Mallorca.

3. Aquestes trepanacions es dividcixen en quirurgiques i postumes.

Si prescindim d'aquelles de Ies quals no tenirn prou informacio (sis)

i de les que son dubtoses (cinc), ens quedcn vint-i-nou cranis; en dinou

d'aquests la trepanacio es clarament quirurgica, i ]a majoria de les altres

dcu son postumes (algunes d'clles poden no tenir regcneracio ossia pet

let d'haver mort el pacient inimediatarnent o poc despres de l'operacio).

La majoria d'aquestes trepanacions postumes es van fer amb un fi magic,

per tal d'usar com a amulets petits discs de volta cranial; per exemple

els dels cranis num. 32 (que to tres petites trepanacions), el 22 (que en tc

cinc) i el 29 (que en to set). Pero tambe entre els cranis trepanats en

una persona viva n'hi ha amb mes d'una trepanacio, per exemple el 27

amb dues i cl 34 amb tres.

NOTES

(I) L'arrtlrropologie. Ouvrage realise sous la direction d'Andre Anus x. La Biblio-
thcquc de CEPL, Paris 1972; 546 pags.

(2) Ahans de comengar aquest esquema cal concretar be els conceptes de crono-
logia rclativa i absoluta. Iii ha un bon resurn sobre aixo a: ALuEl.A, Antonio: Geocro-
riologia absoluta v rclativa. Forma part de l'obra ,La Evolution,, de M. Crusafont i

col-lab. (Madrid 1974), pags. 161-179.
La cronologia relativa no ens dona una data precisa; sots ens diu que un material

cs anterior o posterior a uns altres: per exemple, ens dona a concixer t'ordre de
successio dels estrats geologies. En canvi la cronologia absoluta ens permet de concixer

la data aproximada d'un material. Actualment la que to mes garantics es la dels
isotops radioactius: es basa en el fet que aquests es desintegren espontaniament i
d'una manera continua tins que es converteixen en elements estables. Aquesta desin-
tegracio es la a una velocitat propia per a cada isotop, desintegracio que pot durar
des d'una petita Iraccio de segon tins a milions d'anvs. Si es coneix aquesta velocitat
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Dr. J. M. BATIsr, i Roca: Cal agrair aqucsta eomunicaci6 sobre uns
aspectes de la Medicina o Cirurgia prchistbrica. Possiblement els psiquia-
tres tindrien on interes especial en aquests problemes pcrquc encara avUi,
en els poblcs primitius que qucden al m6n, la trepanaci6 es feta per curar
malalties psicol6giques, dintre I'animisme. El fet dc creure que hi havia
esperits que havien penetrat en el cervell era 1'explicaci6 que es donava
a al^eunes malalties, i naturalment la U'epanacici era on procediment per a
alliberar i fer fugir aquests esperits que haVien penetrat en el cap. No po-
dem cntrar en details, perque Cl temps es breu. Llavors, sensor Josep
Lladonosa, si ens podcu parlar de I'aspcctc sanitari de Lleida en temps

de Jaume d'A<uramont.
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