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Dates de prospecció: 20 de juliol de 2003; 17 de maig de 2004;
4 de març de 2006.

Coordenades: 0445201; 4598248  Latitud: 41° 31’ 56"
Altitud: 425 ± 10 m.s.n.m.
Orientació: 220°, presa el 20 de juliol
Altura angular: en cap cas inferior als 8°. És difícil esbrinar-ho

amb exactitud, ja que les muntanyes cap on mira el dolmen estan
cobertes per un frondós pinar que tan sols permet establir el valor mínim
suara esmentat.

Azimut astronòmic: 227°
Declinació astronòmica: -28° 37’ 58"

Com arribar-hi:  s’ha de prendre la carretera BV-5022 des de
Vilassar de Mar. Un cop a Cabrils cal que entrem al poble, girant a mà
esquerra a l’altura d’una cruïlla amb semàfors on, a la dreta, hi ha una
gasolinera. Seguim aquest carrer, força costerut, fins arribar al límit
dels termes municipals de Cabrils i Vilassar de Dalt. Ara ens hem de
desviar a la dreta, seguint el carrer de Mossèn Josep Mas. L’asfaltat
desapareix i prossegueix el trajecte per una àmplia pi sta forestal,
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perfectament transitable. Trobarem un trencant i agafarem el que hi
ha a mà esquerra. Continuarem fins trobar una nova cruïlla, on se’ns
indica la direcció del dolmen. Ara la pista quasi bé no té corbes i continua
ascendint. El dolmen es troba a una nova cruïlla de camins, i és
perfectament visible perquè està rodejat per una estructura
contemporània de planta circular. En línia recta, des del trencant on
comença el carrer Mossèn Josep Mas fins al megàlit, hi ha 2.400 metres
de distància; des de l’inici de la pista forestal, 1.850 metres i, des de la
darrera cruïlla on s’assenyala el dolmen, poc més de 700 metres.

Ubicació  i entorn: el dolmen es troba situat a una zona planera.
La seva posició estratègica sembla bastant evident, tot i no trobar-se a
un punt massa dominant; de fet, el dolmen tan sols té una posició
preeminent entre els 80 i els 180°, mentre que a ponent, en concret
entre els 190 i 260° i els 285 i 70°, hi ha elevacions que, en conjunt,
superen els 5°. Ara bé, atesa la seva ubicació, des d’aquestes elevacions
el dolmen deu ser perfectament visible. El paisatge immediat del megàlit
combina els boscos d’alzines i pins –a llevant- amb alguns horts i, al
nord-oest, una casa.

Descripció  arquitectònica: aquest exemplar és un sepulcre de
corredor evolucionat amb passadís ample, tipus galeria catalana. Les
lloses són de granit; les dimensions d’aquest exemplar són les següents:

· Longitud màxima mesurable, 3,8 m.
· Amplària, a la capçalera, 1,3 m.
· Amplària, a l’inici mesurable, 0,9 m.
· Altura màxima (llosa lateral sud de la cambra), 0,9 m.

Per les dimensions de la cambra i l’inici del passadís, considerem
que és una petita galeria catalana, tal i com ja han apuntat altres autors
(CURA i CASTELLS 1977: 88, nota 45; CASTELLS i V ILARDELL 1983: 52;
TARRÚS et al. 1984: 90; FARELL et al. 1995: 25; MERCADAL (coord.) 2003:
33).



1 7

Planta i seccions del dolmen de la Roca d’En Toni (CASTELLS i VILARDELL 1983: 50-51).

El sepulcre de Vilassar de Dalt, en una representació artística de principis del proppassat segle
(CARRERAS Y CANDI 1903: 247). Permet apreciar la llosa del lateral sud del passadís que no apareix
a la planta de Castells i Vilardell. Aquest bloc va ser reposat amb posterioritat a la publicació
de la planimetria ja esmentada, però, recentment, ha tornat a caure (per a més detalls, vegeu
l’apartat «Estat de Conservació»).

L A  R O C A  D ’ E N  T O N I  ( V I L A S S A R  D E  D A L T )
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Fotografia de la Roca d’En Toni, des de l’angle oest. Va ser realitzada en el decurs de l’excavació
que realitzà Bosch Gimpera fa aproximadament una vuitantena d’anys. En primer terme,
s’aprecia la llosa lateral sud del passadís, desplaçada i recolzada en la massa tumulària. En
l’època d’aquella excavació, encara es conservaven visibles vestigis del túmul ( SOLDEVILA 1963,
segona edició de 1968: 94, superior).

Fotografia del dolmen, en aquest cas recent, obtinguda des del lateral sud-oest. Si comparem
aquesta imatge amb el dibuix de Carreras y Candi, la planimetria de Castells i Vilardell i la
fotografia de l’excavació de Bosch Gimpera, podrem apreciar algunes diferències. La llosa del
començament del passadís del lateral nord (a la foto, la que hi ha més a l’esquerra) no apareix
enlloc més, per la qual cosa suposem que no pertany al sepulcre. La llosa del passadís del lateral
sud no hi és a la planimetria de Castells i Vilardell, tot i que fou dibuixada per Carreras y
Candi, com també el bloc que, en la foto de l’excavació efectuada per Bosch Gimpera, es troba
desplaçat i es recolza en el túmul. En dates molt recents, aquesta llosa ha caigut o, més proba-
blement, algun brètol l’ha tombada (més detalls, vegeu l’apartat «Estat de Conservació»).
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Dues imatges més del sepulcre megalític de Vilassar de Dalt.
Superior: vista des del costat de llevant. Inferior: des del lateral nord.

No és possible discernir ni la forma ni les dimensions del túmul, ja
que, tal i com es pot palesar en les imatges reproduïdes a aquesta pàgina,
quasi bé no en resten vestigis. Tenint en compte les dimensions del
sepulcre i el que es pot veure en la fotografia de l’excavació dirigida per
Bosch Gimpera, considerem que el seu diàmetre en cap cas seria inferior
als 6 o 7 metres.

L A  R O C A  D ’ E N  T O N I  ( V I L A S S A R  D E  D A L T )
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Elements de datació: no es conserva cap vestigi del seu aixovar,
bé per les violacions que hagi patit des de vell antuvi, bé perquè les
troballes hagin desaparegut (com en el cas de la probable excavació
efectuada a inicis del passat segle per membres del Centre Excursionista
de Catalunya [CASTELLS i VILARDELL 1983: 49]), o bé per no donar fruit
cap de les excavacions posteriors, com la de Bosch Gimpera (íbid.) o la
de Ribas, el juny de 1950 (R IBAS 1952: 23). Per això, tan sols podem
datar aquest sepulcre a partir de la seva arquitectura. Com que es tracta
d’una galeria catalana, és possible atribuir la seva construcció a la quarta
fase arquitectònica proposada per Tarrús (2003: 61), és a dir, el neolític
final-calcolític recent (primera meitat del III mil·lenni cal ANE).

Estat de conservació: en dates molt recents, la Roca d’en Toni
ha patit diversos actes vandàlics. La coberta és al seu lloc, així com la
capçalera, tot i que durant la nostra segona visita vam apreciar-hi
diverses pintades a la seva cara interna. Les tres lloses del lateral nord
també resten dempeus; en realitat, la del començament del passadís no
apareix a la documentació anterior, fet pel qual considerem que no
pertany al sepulcre. En relació al lateral sud, durant la nostra prospecció
les dues lloses eren al seu lloc, però quan el vam anar a veure el maig
de l’any següent la llosa del passadís havia caigut, podent-se apreciar,
encara, la petja de la seva silueta. Aquesta llosa havia estat reposada
amb posterioritat a la intervenció de Castells i Vilardell, però no era
clavada a massa fondària, per la qual cosa havia tornat a caure; de
qualsevol manera, creiem que la caiguda no ha estat natural, sinó
intencionada, essent probable que l’autoria d’aquesta bretolada sigui la
mateixa que la dels grafits.

Posats en contacte amb el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya, Araceli Martín ens va dir que era la primera notícia que en
tenien. Atès que es tracta d’un monument molt visitat, creiem que
l’agressió es devia produir durant els dies o les setmanes anteriors. Com
sigui, en el decurs d’una altra visita el 5 de març de 2006, vam comprovar
que la llosa havia estat de nou recol·locada.

A escassos metres al sud del megàlit hi ha dos blocs tombats. Creiem
que el més gran podria haver format part del cobriment de la cambra
o del passadís. L’estructura tumular és quasi bé inexistent, apreciant-
se’n lleus vestigis al lateral nord. 
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