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Dates de prospecció: 9 d’octubre de 2003; 17 de maig de 2004

Coordenades: 0440069; 4596561   Latitud: 41° 31’ 00"
Altitud: 420 ± 10 m.s.n.m.
Orientació: 232°, presa el 9 d’octubre
Altura angular: 5°   Azimut astronòmic: 236°
Declinació astronòmica: -23° 53’ 53"

Com arribar-hi: des de la N-II, hem de desviar-nos fins agafar
la BV-5002 en direcció a Alella. A continuació, entrarem a la urbanitza-
ció «Alella Park», i anirem pujant fins arribar al punt on s’acaba l’asfalt,
que és també la cota més alta dels carrers asfaltats de la urbanització.
Aquí deixarem el cotxe, passarem per una tanca i continuarem per un
camí ample. Immediatament després, trobarem un revolt i prendrem
el camí a mà dreta. Continuarem caminant fins trobar una altra cruïlla,
amb una torre d’alta tensió al peu. Novament agafarem el camí de la
dreta, que és descendent. A 120 metres de distància hi ha, a mà esquerra,
un gran pi que té les branques tallades. Ens pot servir de referència per
trobar un corriol, quasi bé imperceptible, que s’endinsa fins arribar, 20
metres enllà, al megàlit, el qual no és visible des del camí principal.

Fitxes arqueològiques
del Maresme i del Vallès II.

Can Gurri (Vallromanes)
Oriol Font i Cot1

1. Doctor en Prehistòria per la Universitat de Barcelona (2007), defensant la tesi doctoral Les
orientacions dels sepulcres de corredor, galeries catalanes i arques amb vestíbul-pou de Catalunya.
Cap de la secció de planetària del Grup d’Astronomia de Tiana. Membre del SERP (Seminari d’Estudis
i Recerques Prehistòriques) de la Universitat de Barcelona. Professor de Ciències Socials de l’IES «Els
Tres Turons», d’Arenys de Mar.
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Ubicació i entorn: tot i estar molt emboscat, no és difícil deduir
una posició dominant per a aquest megàlit. L’entorn és frondós; l’arbre
predominant és l’alzina, però també hi ha arboç i esbarzers.

Classificació arquitectònica: el dolmen de Can Gurri és un
sepulcre de corredor evolucionat amb passadís ample, tipus galeria
catalana, en «V», cosa ja assenyalada amb anterioritat (MERCADAL

(coord.) 2003: 32). El sepulcre va ser bastit amb lloses de granit en
terreny pla. Les seves dimensions són:

· Longitud màxima mesurable, 3,7 m
· Amplària, a la capçalera, 1,3 m
· Amplària, a l’inici mesurable del passadís, 0,9 m
· Altura màxima (capçalera), 0,95 m

Ateses les seves dimensions, es tracta d’una petita galeria catalana.
Pel seu bon estat de conservació, des del seu descobriment va ser
classificat com una galeria coberta, dins la cambra de la qual llurs
excavadors van localitzar un paviment groller (SERRA-RÀFOLS 1955:
185). Segons Cuyàs, aquest dolmen conservava la cobertera, però

El dolmen de Can Gurri, vist des del lateral sud.
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«sembla que un incendi del bosc calcinà la pedra i aquesta, posterior-
ment, fou destruïda.» (1976: 59). El túmul devia tenir un diàmetre
d’entre 8 i 9 metres.

Elements de datació: com que aquest exemplar és una petita
galeria catalana en «V», pertany a la quarta fase arquitectònica
proposada per Tarrús, entre el neolític final i el calcolític, durant la
primera meitat del III mil·lenni cal ANE (2003: 61).

L’aixovar trobat en el decurs de l’excavació de fa mig segle no
contradiu la cronologia deduïda a partir de l’arquitectura del sepulcre,
tot i que no permet una adscripció cronològica tan específica i, quan
ho fa, ens remet a una reutilització molt posterior. Segons els seus
excavadors, l’esmentat paviment de la cambra separava dos nivells
d’ocupació. El superior és del bronze final, ja que, d’entre els diversos
fragments ceràmics que s’hi van trobar, alguns són acanalats (SERRA-
RÀFOLS 1955: 185). A un nivell no ben especificat («Entre las tierras
que se interponían entre las capas de piedras planas del pavimento»)
(Íbid.) va aparèixer un punyal metàl·lic que, amb prudència, podem
situar a finals del III mil·lenni cal ANE (MARTÍN et al, 1999: 149). Sota

Una altra fotografia del sepulcre de Vallromanes, des del passadís en direcció a la cambra.

C A N  G U R R I  ( V A L L R O M A N E S )
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el paviment es van localitzar dues puntes de sageta de sílex amb aletes
(UBACH 1994: 185), que poden pertànyer a qualsevol moment del III
mil·lenni cal ANE.

Estat de conservació: es mantenen dempeus quasi bé totes les
lloses d’ençà el croquis que Jordi Pardo realitzà per a la CAC. La capçalera
està formada per dues lloses; el costat sud manté tres blocs in situ, que
són els més propers a la capçalera, més un altre, caigut cap endins, i
més enllà encara n’hi ha un altre, caigut cap enfora, que potser formava
part del passadís. Del lateral nord resten cinc lloses al seu lloc. La llosa
que es recolza sobre la capçalera i la llosa lateral nord, que és a tocar
la capçalera (cobrint una part de la cambra) no són al seu lloc. Pels
voltants hi ha altres pedres que podrien pertànyer al megàlit, ja siguin
de la cambra o bé de l’estructura tumular. A ponent estan tombats tres
blocs que, per les seves dimensions, podrien haver format part del
cobriment. El túmul està molt erosionat, però encara hi ha restes visibles
al sector sud.

El sepulcre, en una imatge anterior al creixement del bosc on es troba, obtinguda des de les
capçaleres en direcció al passadís (ESTRADA 1993, 32).
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