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IN TRODUCCIO 

Potser no és el moment d'expresar-ho, pero cal dir-ho en poques 
paraules, que estem lluny d'anar cap el comencament d'un estudi extens 
i intens en el qual s'ens mostri un horitzó connex i científic de les 
pintures rupestres de qualsevol indret i període de I'espai geografic que 
en un passat, encara no molt Ilunya, es va assentar la civilització mesoa- 
mericana detruida aviat fara cinc-cents anys. Pel que s'ha exposat 
resulta que una recerca metoditzada amb el suport de distribucions 
geografiques de les pintures, assaigs cronologics, tecniques de treball, 
analisi dels pigments, etc. es, en aquests moments, un planteig de 
llunyana realització. 

Amb tot  i el que s'ha apuntat, a Mexic, d'un temps enca i en un cert 
nombre d'ocasions, s'ha volgut fixar la necessitat de recerques 
d'aquesta mena (Martínez del Río, 1934 i 1940), sense que fins ara no 
hagi arribat I'hora del seu acompliment. Pressura i interes de part de 
molts especialistes; preocupació que augmenta día rera día com un 
engranatge que sorgeix a conseqüencia dels nous i valuosos "descrobri- 
ments" realitzats; pero més encara com una ferma resposta a les contí- 
nues destrosses que sofreix aquesta mena d'expressió grafico-cultural 
avui día a Mexic i a Centre America, i dintre aquests espais político- 
geografics especialment a Chiapas amb motiu de la seva composta 



condició: políticament mexicana, culturalment centreamericana (Gussin- 
yer, 1967-a). 

Degut a la manca de recerques basiques i metodiques que ens 
serveixen de suport a d'altres amb trets més específics, I'estudi de les 
pintures rupestres a Centre America i a Mexic no s'ha pas enriquit, 
científicament parlant, el suficient en comparació amb el que ha passat 
en altres contrades del continent america. Malgrat les innombrables 
llacunes cada vegada existeix més afecte vers aquestes formes d'expre- 
sió artística i nous investigadors d'arreu es volen assignar en el seu analisi, 
estudi i interpretació (Simpasio, 1973). 

A tot  el que s'ha dit anteriorment hauría de afegir-se la minsa valua 
que en diversses ocasions s'ha volgut donar a les pintures rupestres per 
part d'un petit grup d'especialistes en el camp de I'arqueología dintre 
I'espai que per mil.lenis va extendre's la geografía mesoamericana 
(Ochoa, 1973). Aixo és degut, en bona part, al pes i desmesurat volum 
d'altres formes d'expressió cultural del passat precolombia, de vegades 
estimades més significatives, i en determinades avinenteses, per no dir 
sempre, s'han volgut jutjar més rellevants i més excel.lents que les ma- 
teixes pintures rupestres (Mora, 1974). 

Sense pensar-nos-hi gaire, és ben clar que les pintures rupestres no 
són pas tan sumptuoses, ni tan ostentoses, almenys des del punt de 
vista turístic, com esdevé, sens dubte, amb certes formes d'arquitectura 
precolombina, quan es tracta d'elements culturals que han d'ésser con- 
templats in situ. El que s'ha dit, no vol fer pas empaClidir la valua cultural, 
potser preponderant en certes ocasions, d'algunes pintures rupestres 
amb connexió a certes formes d'arquitectura prehispanica desmesura- 
dament reconstruida, només per a donar un exemple ben planer (Gos- 
tautas, sld). 

Mentre en alguns paisos sud-americans les recerques sobre pintures 
rupestres, petroglifs i altres formes d'expressió grafica afí són molt més 
avancades pel que fa a cronología, tecniques de treball, estudi de colo- 
rants, etc., a Chiapas en el nostre cas, i la resta dels paisos centreameri- 
cans, per extensió, llur estudi encara és, sens dubte, molt insegur degut, 
en bona part, a les raons ja breument exposades, pero sobretot als 
desmesurats entrebancs per aconsseguir una cronología temptativa per 
a certes etapes prematures de desenvolupament. Malgrat el que deiem 
molt sovint surten treballs que amb un pregon sentit científic tracten 
d'aprofundir més i més amb recerques ben fetes la problematica de les 
pintures rupestres i dels petroglifs dels més dissemblants períodes i 
espais geografics al.ludits. Per mala sort, en la major part de les avinen- 



teses, corn és la present, es tracta d'estudis ben intencionats, pero 
sernpre aillats, desconnectats i solitaris en el sentit rnés original de la 
paraula, sense lligarns de cap rnena arnb les troballes fetes en arees 
geografiques veines. Treballs, la rnajor part de les vegades, descriptius, 
absents de tota realitat cronologica corn a base fonarnental de recerca, 
ja que corn s'ha assenyalat, no hi ha encara els suports segurs i basics 
arnb el quals es pugui cornencar els estudis de detall (Gostautas, s/d). 

Lluny de voler cenyir-nos al qüestionable afer de les pintures rupes- 
tres a I'espai fixe a Chiapas, pot  dir-se, sense cap rnena de dubte, que el 
que s'ha tractar d'exposar, arnb anterioritat, coincideix de la rnateixa 
manera i arnb els rnateixos plantejarnents per a la resta de I'area rnesoa- 
rnericana, per a Centre Arnerica i, en bona part, per a quasi tota 
I'Arnerica Llatina (Pederson, 1970) OJulcarnónica, 1970). 

Mentre altres elernents de la cultura precolombina o colonial són 
rnolt rnés duradors, ferrns i gairebé impossibles de desapareixer degut a 
llur cornplexitat, materia prima o localització, s'esdevé que les pintures 
rupestres i petroglifs executades sovint en coves o abrics d'exigua fon- 
daria o en roques a I'aire Iliure, són per el contrari llocs planers a la 
destrossa, sigui per I'esforc destructiu de la rna de I'horne o sigui per les 
causes naturals no rnenys danyoses i fonarnentalrnent produides pels 
agents atrnosferics. 

Per altra banda obrir, per exernple, nous carnints, alcar noves unitats 
industrials, rescloses, carreteres, engrandir arees de cultiu o altres for- 
mes dels avancos tecnologics de la nostra civilització, que sernpre se'ns 
ofereixen corn una part trascendent i insubstituible de to t  un conjunt de 
realitzacions del rnornent historic que vivirn, són, sens dubte, rnolt bene- 
ficiosos des de qualsevol punt que es rniri per a I'econornia de la nació 
en la qual es basteixen i per a les persones o grups hurnans a qui es 
tracta d'afavorir. Pero, dissortadarnent i en determinades circurnstan- 
cies, aquestes activitats constructives de rnerit indiscutible, poden, per 
altra banda, resultar francarnent perjudicials per a les restes culturals del 
nostre passat que es troben en aquells espais i que per tant queden per 
sernpre rnés arnenacades per els nous projectes. Un exernple clar 
d'aquestes destrosses dintre la tematica que ens ocupa, en són víctirnes 
les pintures rupestres que juntarnent arnb altres formes i restes culturals 
es troben a vegades, en I'espai en el qual aquelles obres tenen Iloc. 

Al  rnateix ternps que es produeixen els factors anteriors cal afegir 
que, constanrnent i en els llocs especialitzats sovint es senten angoixo- 
sos relats respecte els rnals tractes que reben, per part d'individus sense 
rernordirnents de cap rnena, aquestes restes del passat de Mesoamerica 



en I'ambit de la recent geografía de Mexic (Mora, 1974) (Mülleried, 1927) 
i Nord America (Frank, 1972). 

Per tant, cal aclarir que no solament les forces naturals com la pluja, 
la claror mateixa, la calor, la humitat, I'abrasió, etc. contribueixen a la 
seva destrucció, sinó que també I'home amb to t  i la seva assenyada 
responsabilitat i en una gran part per les raons exposades i d'altres molt 
menys permeses, hi té un crescut grau de complicitat; ja que és ben 
conegut per tothom la notable manca d'estima que es té per aquests 
tipus d'expressions grafiques de les nostres cultures. Dintre I'ambit de 
Chiapas podem trobar-hi abundoses mostres d'aquesta actitud (Strec- 
ker, 1976) (Gussinyer, 1976-b). Més greu resulta quan sabem ben bé que 
aquesta culpabilitat es pot estendre a molts paisos del contiment ame- 
rica (Frank, 1972) (anonim, 197 1 ) (Pederson, 1970). Si continuen així les 
coses, pot arribar el moment, no molt Ilunya en el pas que anem, en el 
qual la major part de les recerques tinguin forces llacunes i ens manquin 
els principis fonamentals, si és que, de mica en mica, es van trossejant, 
al ritme que portem fins ara, les pintures rupestres encara existents 
(Gradin, 1970). 

Pel que fa a la qualitat i quantitat de les pintures rupestres o petro- 
glifs que encara poden haver-hi a Chiapas, sembla que per les recerques 
i troballes realitzades fins ara el seu nombre ha d'ésser crescut. Pero 
malgrat aquesta sort encara no es té ni el més Ilunya proposit de 
comencar-ne a fer el recompte, registrat els emplacaments geografics i 
menys encara iniciar els primers tramits d'un estudi acurat i el més 
complet possible com a una part integrant i valuosa de la riquesa cultu- 
ral del poble chiapanec. 

Amb tot  i que ja es tenen registrades algunes localitats on hi ha 
pintures rupestres (des de la recent creació de I'Estat), encara no han 
pogut portar-se a terme els recorreguts necessaris per a fixar-les en els 
planols corresponents per tal de comencar la recerca d'agrupaments i 
distribucions geografiques. Menys encara s'han pogut encetar les recer- 
ques pertinents per tal de saber els estils, les tecniques i aproximacions 
cronologiques i encara no ha arribat I'hora d'escometre les investiga- 
cions sistematiques, profundes i acurades com a complex cultural de 
primer grau per a Chiapas. 

Resumit to t  el que s'ha dit, sembla que si no es porta a terme un 
intensiu i assidu pla de protecció d'aquests i molts altres organs de 
cultura del passat de Chiapas que es troben en situació molt semblant i 
no es fa un acurat registre de les pintures rupestres, quan es vulgi 
aprofundir en el seu estudi moltes d'elles ja hauran desaparegut i, com a 



resultat immediat, la seva investigació sorgira a la llum d'una manera 
fragmentaria o poc seriosa. En particular per a Chiapas tenim, per mala 
sort, proves concretes, palpables, certes, antigas i modernes i de pri- 
mera ma sobre aquestes malaurades circumstancies. 

Les pintures rupestres de I'abric de "Los Monos", postulat d'aquest 
senzill treball, en essencia descriptiu, potser ja eren conegudes abans 
que comencessin els treballs de construcció de la resclosa de Chicoasén 
ja que es trobem molt a prop d'ella. D'ésser així, no treuria gens de valua 
al fet que hagi estat amb el pretext del comencament de les tasques de 
la dita resclosa i de I'inici del tracat de nous camins i carreteres, per a la 
construcció del nou ambassament, que'ns ha donat el motiu, ben Iluit, 
per cert, de coneixer aquestes pintures molt rnés a fons i sobretot la 
facilitat d'arribar-hi amb cert avantatge i poguer estudiar-les detinguda- 
ment. 

El fet que es construeixin nous camins per a la realització de les 
obres de la resclosa ha estat, sens dubte, un pas possitiu vers el conei- 
xement d'un d&ls espais de la Depressió Central de Chiapas que fou, fins 
ara, poc conegut (Gussinyer, 1976-b). Amb I'execució deis nous camins 
hi ha la possibilitat.d'obtenir rescents i rnés veridiques dades d'una 
amplia i desconeguda contrada de I'antiga Provincia de los zoques, fins 
ara totalment verge, amb algunes excepcions encara que minses, pels 
estudis antropologics. Amb  aquests treballs s'obren camins rnés planers i 
senzills per a I'estudi no solament de les esmentades pintures rupestres, 
incloent-ne-hi d'altres, a rnés a rnés d'un gran nombre d'altres testimo- 
nis, tan arqueologics com etnologics, sinó que s'aferma la finalitat 
d'arribar a tenir un coneixament molt  rnés clar del passar precolombí, 
colonial i adhuc -i aixo és també molt  valuós- actual del poble zoque, 
etnia que durant molts segles ha viscut en una gran part d'aquestes 
contrades. Tots ells són coneixaments que amb el temps resultaran 
profitosos per a saber rnés bé el passat i, contribuira al desenvolupa- 
ment cultural d'una part d'aquest sofert i tan mal copres país que 
coneixem amb el nom de Chiapas. 

Sens dubte, aquel1 esdeveniment -la construcció de la nova res- 
closa- positiu en la major part dels conceptes, com s'ha volgut esbos- 
sar, ha resultat ésser desmesuradament malaurat pel que fa al manteni- 
ment de les pintures rupestres de I'abric de "Los Monos" i adhuc per a 
d'altres grups de pintures rupestres properes dintre o a la vora de I'espai 
d'acció de les obres (Gussinyer, 1976-b). En el present, degut a les 
avantatges d'accés a elles i trobar-se en el centre d'operacions deis 
nous treballs s'estan destruint per raó del migrat respecte, en bona part, 



dels dirigents de les obres i per manca d'afecte dels subalterns que 
treballen en els projectes de la resclosa de Chicoasén, ja que han tractat 
de desprendre algún resquill de les representacions pictoriques arnb la 
finalitat d'ernportar-se'n trocos de record, corn a conseqüencia arnb la 
consegüent perdua de la dada artistico-cultural tant valuosa, fent a rnés 
un irremediable i irreversible dany no sols al patrirnoni cultural de Chia- 
pas o Centre Arnerica, generalitzant una mica rnés, sinó que la seva 
perdua afecta a totes les recerques sobre les pintures rupestres conti- 
nental~, i corn a coroClari va segant de mica en mica irnportants bocins 
de la riquesa cultural de tota la hurnanitat. 

Localització de les pintures 

El poble zoque s'ha establert des de fa terns a I'angle, rnés o rnenys 
nordoest de Chiapas. En un extrern de I'interior de la seva area es troben 
les obres de construcció de la resclosa de Chicoasén i en intirn nexe arnb 
elles coincideixen les pintures rupestres de I'abric anornenat de "Los 
Monos" (les rnones), reflectint arnb tota seguretat les agraciades irnat- 
ges que d'aquest atractiu animal tant propi de I'iconografia rnesoarneri- 
cana es rnostren en el1 (veure foto n.O 13, 14 i 15) (rnapes n.O 1 i 2). 

Corn és ben conegut, I'arnbassarnent de Chicoasén es construeix 
aprofitant I'encaixonarnent del riu Grijalva (Mezcalapa o Grande de 
Chiapa) en un espai geografic arreu del rnón conegut arnb el norn de El 
Sumidero, emplacat en un dels extrerns de la Depressió Central de 
Chiapas (Gussinyer, 1976-b) (veure fotos n.O 1 i 2) (rnapes r i .O  1 i 2). 

Sernbla que el canó de El Sumidero és la resta d'una grandiosa falla 
de la naturalesa que corre, si fa o no fa, d'est a oest pel bell rnig de la 
serralada de Hueytepec (Anonirn, 1975) (Vivó, 1974). Assoleix una Ilar- 
gada de gairebé vint kilornetres (Gussinyer, 1976-b) i devalla d'un extrern 
a I'altre prop de 130 rnetres per rnitja de diversos saltants i rapids 
d'aigua (García Soto, 1970) d'extrerna perillositat per a la navegació 
fluvial. 

Moure's d'un cap a I'altre de El Sumidero fou una gesta de llargues 
enyorances quasi Ilegendaries durant segles (Alrnada, 1976). En diversses 
oportunitats els expedicionaris ho van ternptejar, no aconsseguint-ho 
arnb resultats plenarnent positius fins fa pocs anys (Gussinyer, 1976-b) 
(veure fotos n.O 1 i 2). 

En I'actualitat aquestes contrades són gairebé totalrnent despobla- 
des i nornés existeixen en I'angle nord-oest, el poble de Chicoasén del 
qual pren el norn la reclosa i, prop de la cua (extrern sud-est) la ciutat de 
Chiapa de Indios (Chiapa de Corzo). A I'interior i al costat d'un petit 
eixarnplarnent cap a la banda nord-oest la petita localitat de Ozurna- 
cinta, ara gairebé despoblada, perque els pocs habitqnts han estat tras- 
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lladats a una nova localitat (Nueva Ozumacinta) fora del vas de la presa. 
Les tres poblacions varen ésser fundacions dominiques del segle X- 

Vle (Remesal, 1966) damunt d'una base étnica de parla zoque, pel que fa 
a la primera i a la tercera; la segona (Chiapa de Indios) fou, en epoca 
precolombina, el seient capital del poble chiapanec. 

Encara que sigui per sobre po t  dir-se, amb cert fonament, que 
I'espai del nostre estudi va tenir cert desenvolupament demografic 
abants de I'arribada dels espanyols, deduit de les restes localitzades. 
(Almada, 1976) (Petterson, 1969) (troballes en recorreguts superficials 
fets pel autor, trobant-hi testos de I'Horitzó Preclassic Inferior i etapes 
posteriors). Com a conseqüencia aquelles contrades no van pas estar 
tan allunyades de la civilització mesoamericana (com ho són avui dia de 
la Occidental), i mai no foren oblidades de I'avengelització dominicana 
(Remesal, 1966) ni, van poder sostreure's de la dominació espanyola des 
de mitjans del segle XVle. 

Aquesta imatge de complexa activitat en un area tan marginal es 
referma si tenim en compte que existeixen construccions prehispaniques 
(terrasses de cultiu, basaments) i interessants restes arquitectonics (edi- 
ficis religiosos) dels establiments de I'esmentat segle que encara existei- 
xen en ruines i que foren bastides pels frares dominics en les petites 
poblacions esmentades abants. 

Tot aixo ens vol donar a entendre que si antigament es tractava, 
com ara, d'un espai geografic aspre, arid, dur i, en certa forma, de 
complicat accés, no fou pas, per aquesta raó, oblidat dels agriculltors 
preclassics ni dels primers frares evangelitzadors, potser perque, en 
aquel1 temps aquelles contrades, en el seu conjunt, oferien alguns inte- 
ressants atractius degut a la presencia de capacos mitjants humans o 
culturals, t o t  el qual encara desconeixem (Remesal, 1966). 

El clima de tota la regió, dintre i al voltan del canó de El Sumidero és 
ara sec amb una flora propia d'ambits de sabana tropical, molt semblant 
a la que existeix avui día a la resta de la Depressió Central de Chiapas 
(CETENAL, 1970). L'alcada del llit del riu Grijalva damunt del nivel1 de la 
mar és més o menys de quatre-cents metres. La vegetació distintiva és 
formada de xerofites, cactacees, arbusts i bardisses de tota mena i 
altres plantes de clima sec; t o t  aixo emnarcat de tant en tant amb 
taques de boscos prop de les corrents d'aigua (veure fotos n.O 1, 2, 3 i 
4). 

Aquest és en essencia el paisatge que constitueix la flora, I'orografia 
i el clima d'aquesta regió, espectacle que en res no afavoreix el desen- 
volupament dels cultius i a mes és gairebé impossible que s'hi trobin 
degut en una gran part al clima i a I'orografia del Iloc, si s'exlouen les 
petites i estretes terrasses prop del llit del riu Grijalva i petits espais de 
preferencia als extrems de canó on es fa més ample el famós encaixo- 
nament del riu (veure fotos n.O 1 i 2). 



Per altre banda, com a resultat de I'embrollament i perillositat que té 
lloc en voler recórrer diversos indrets, degut als enclotats cingles, saltans 
i rapids d'aigua ha afavorit I'existencia d'una gran diversitat de fauna sal- 
vage amb la conseqüent abundor de caca, almenys fins fa poc temps. 

Així, en aquest ambiente de llocs agrets pel desenvolupament de 
qualsevol cultiu, pero amb prolifics espais afectes a la vida salvatge, es 
troben to t  un seguit d'abrics i de coves en els quals s'hi veuen pintures 
rupestres, petroglifs, enterrements múltiples i llocs de culte a I'interior o 
prop dels abrics i de les coves (veure fotos n.O 1, 2 i 31, que corresponen 
als més diverssos períodes (veure mapa n.O 2). 

Com a conseqüencia del que acaba de dir-se, cal tenir en compte 
que les pintures rupestres d'aquesta area es troben sempre en llocs de 
complicat accés i lluny de qualsevol espai apropiat als establiments 
humans, siguin d'epoca precolombina o colonial (Gussinyer, 1976-b). 

Sembla que aquests abrics, coves i penyals amb pintures rupestres 
són més nombrosos cap el costat nord-oest (acabament del canó) que 
per I'oposat potser per ésser una mica més conegut i d'accés, avui día, 
més planer la primera de les dues extremitats. 

Al principi o al final, segons es vegi, estant del costat de la població 
de Chicoasén i Ozumacinta (vegis mapa n.O 2 i fotos n.O 1, 2 i 31, 
abunden en tota aquella regió les pintures rupestres i els petroglifs 
(Gussinyer, 1976-b). S'ha dit en les més diverses ocasions que els petro- 
glifs -i bé podría ésser també per el cas de les pintures rupestres- 
sovint poden veure's a la sortida de canons, en veitnatge de rierols, al 
costat de fonts i adhuc rius o altres llocs entrenyablement relacionats 
amb I'aigua (Gostautas, s/d) (Simposio, 1973), com element fonamental 
de proveiment. A més i per tal de refermar aquesta imatge d'espais 
relacionats amb I'aigua, el marge del riu en el qual es troba el nostre 
abric, porta el nom de Juy-Juy, paraula d'arrel zoque que ve a dir; lloc 
on abunden els arbres de Totopo (comunicació personal de persones de 
parla zoque) (Becerra, 1930). Grup arbori aquest que sempre es troba en 
entranyable relació amb llocs on I'aigua és exuberant (veure foto n.O 1, 2 
i 3). Com a conseqüencia, I'abric de "Los Monos" restaría plenament 
solidaritzat amb aquest concepte ja que es troba en un racó de I'extrem 
nord-oest de la sortida del canó (seguint la direcció del curs de I'aigua) i 
a uns sis-cents metres, més o menys, damunt del llit recent del riu 
Grijalva, alcaria que s'obté en Iínia quasi a plom en connexió amb el nivel1 
de I'aigua. Quelcom semblant pot dir-se de la major part de les pintures 
rupestres en ocurrencies molt semblants que es troben en la mateixa 
area (Gussinyer, 1976-b) com, per exemple, aquelles que encara poden 
veure's en una roca grandiosa tallada gairebé a plom i coClocada al 
costat mateix del llit del riu (Comunicació verbal d'alguns enginyers que 
treballaren a la resclosa) (Petterson, 1969), o d'altres properes que es 
troben vora dels rierols que en aquel1 espai aflueixen vers al Grijalva i 



també d'altres prop de la població de Chicoasén, ja fora del canó (Strec- 
ker, 1974), pero estretament relacionats amb ell. 

L'accés a I'abric de Los Monos és, fins a cert punt, ara forca planer, 
gracies a la carretera i als innombrables camins de terra que menen a to t  
arreu per tal de poder atendre els treballs que exigeix la construcció de 
la reclosa. Pero abans de comencar-se I'embalcament el descens fou, 
amb tota seguretat, no sols perillós degut als penyals propers sinó que 
devía ésser certament dur i adhuc arriscat degut al tal1 gairebé a plom 
que hi ha entre les pintures i el llit present del riu (veure fotos n.O 3 i 4). 
En aquesta area del canó de El Sumidero no existeixen practicament 
terrasses prop del que fou en epoques recents o molt antigues el llit del 
Grijalva, ja que ara només s'adverteixen uns talls rnés o menys a plom que 
en alguns llocs aconsegueixen, des de la part alta fins al llit del riu, una 
alcada o una profunditat segons es vegi de gairebé 1.300 metres, en 
alguns punts de maxima alcaria (García Soto, 1970) (fotos n.O 1 i 2). 

L'abric propiament dit s'obre al bell mig d'un penyal colossal tallat 
quasi a plom i enganxat a una reduida terrassa damunt del marge 
esquerra si seguim el trajecte de les aigues del riu (veure foto n.O 1). 
Regió que, com ja s'ha dit, se I'anomena des de fa molt de temps Juy- 
Juy, en contraposició al marge dret que des de fa també molts anys 
porta el nom de Ojo de Agua, nom, com es pot veure, d'un altre espai 
prop del riu i en íntima relació amb I'aigua. 

El lloc de les pintures es troba a una desmesurada alcada damunt del 
nivel1 present de les aigües del riu. En un petit penya-segat de la roca 
calcaria que es distingueix des de Iluny, s'obre I'abric mig amagat amb 
berdisses tan característiques d'aquella regió. Té una alcada (del sostre 
al sol present), gairebé horitzontal en tota la seva Ilargada, de prop de 
350 centímetres (veure fotos n.O 4 i 5). (Veure planol). Damunt del mur, quasi 
a plom del fons i en el minso sostre de I'abric, pintades damunt del color gris 
clar de la roca calcaria sorgeix un garbuix de representacions humanes unes 
i animals d'altres barrejades totes amb diferents elements de dificultosa 
transcripció; tot  fet en un estil prou naturalista i en un format no major, en 
general, de quince a vint centímetres, executades de manera molt desta- 
cada damunt del fons gris-clar de la roca calcaria comú a tota la regió (veure 
planol 1, foto n.O 5). 

Descripció de les Pintures 

L'abric de Los Monos és prou Ilarg. Les pintures en nombre de vint-i- 
set, més o menys, no es reparteixen pas a tot  el llarg de I'espai que 
ocupa la paret interior de I'abric; rnés aviat es coCloquen dintre d'una 
reduida extensió al centre del fons rocós (veure planol). 

L'extrem esquerra de I'abric és ple de roques, sigui conseqüencia 



d'afloramens naturals o caigudes del sostre com a conseqüencia 
d'antigues despreses. Totes es depositen damunt d'un tortuós sol. En 
aquest espai, el fons de I'abric és cobert arnb molts escorriments, degut 
a innombrables filtracions d'aigua durant I'estació de plujes; és en si 
d'aparenca bruta, i es mostra avui sense pintures. Aquestes comencen 
on el terra és pla -almenys avui día- i la superfície del fons de I'abric 
és rnés constant i net, arnb ben pocs bonys i clots naturals, esquerdes i 
escurriments d'aigua. Malgrat I'extensió del llenc rocós que conforma el 
fons de I'abric, les pintures s'ajunten al centre en assenyalades arees 
rnés o menys amples, formant diversos conjunts de facil aprecia- 
ció. 

En aparenca les pintures s'amunteguen en quatre grans unitats, fetes 
potser arnb el sol proposit d'aprofitar les arees rnés propicies per a la 
seva execució; agrupaments que gairebé es mostren separats els uns 
dels altres per accidents naturals del fons rocós. El que diem, no vol dir 
pas, per cap motiu, que les figures de cadascuna de les unitats hagin de 
connectar-se entre elles. Potser I'autor de les pintures aprofita certs 
espais lliures en determinats moments del seu treball. Per altra banda, 
quan hom observa arnb acurada atenció els espais arnb pintures, dona 
I'impressió que el pintor les va dissenyar en diferents estats d'anim i, 
arnb tota seguretat, per a ben diverses finalitats i moments. Cercant 
cada vegada un espai nou favorable per a ensenyar-les, sigués una 
superfície plana col-locant-les directament damunt del llenc rocós, bus- 
cant una taca clara de la pedra per fer-les sobresortir o fos aprofitant un 
bony o un clot natural arnb el qual tractaria de fer realcar les representa- 
cions d'una manera rnés sorprenent. 

Amb tot el que s'ha dit, i d'acord arnb el contingut d'una analisi 
externe sembla segur, per exemple, que les figures humanes guadeixen 
de certa valua dintre del conjunt pictoric. Malgrat aixo algunes vegades, 
no se les hi va pas cercar, en aparenca, espais o llocs afectes arnb el 
suggeriment de fer-les sobresortir; mentre que altres pintures, sens 
dubte menys captivants des del punt de vista iconografic (veure figs. 6, 
7, 8 i 9), sí que ofereixen un lloc escollit per endevant arnb I'objectiu de 
deixar-les veure de forma escaient (foto n.O 17). 

Seguint el judici exposat dels quatre grans agrupaments o potser 
valdria més la pena de dir-ne amuntagaments, i adrecant-nos d'esquerra 
a dreta de manera completament provisoria -només conduits arnb el 
pensament d'anar darrera d'una assenyada seqüencia fixa- ens trobem 
arnb el primer grup constituit per unes quantes figures, la major part de 
les quals es troben a la part superior del mur que constitueix el fons de 
I'abric i al bell mig d'un bony natural de poc relleu i d!on sobresurt una 
interesant representació humana (veure foto n.O 6). 

El segon grup esta compost d'una sola unitat la qual es pot veure 
mig amagada en una reduida superfície del sostre de I'abric, al costat 



d'una enclotada esquerda natural de la paret de I'abric i que ailla el 
primer i el tercer grup. 

Aquest darrer és el rnés valuós perque en el1 s'exposen les represen- 
tacions rnés boniques i, gairebé es troba t o t  el conjunt en el centre de 
I'abric, prop de dues grans cavitats naturals de configuració gairebé 
rodona i d'un diametre de prop de trenta centimetres. Prop d'aquests 
dos forats, ja sigui per atzar o fet de forma meditada poden veure's 
algunes de les pintures més elegants i captivadores i, alguna d'elles 
sembla que té quelcom a veure amb ells ( foto n.O 12). 

Degut al crecut nombre de pintures amuntegades en aquesta unitat 
hom pot adonar-se t o t  seguit que s'extenen a les parts altes del fons 
rocós de I'abric, d'enredat accés per a poguer realitzar-les, mentre les de 
la part baixa es troben a una alcada molt rnés escaient per a portar-les a 
terme (veure planol). 

Darrerament, cal dir encara, que I'extrem dret de I'abric és ocupat 
per un quart grup compost d'unes quantes pintures totes elles molt  
fetes malbé degut, amb tota seguretat, pel maltracte del temps i de la 
naturalesa. Potser fa molts anys, aquest grup no era res rnés que la 
prossecució del grup tercer, pero en desapareixer, degut a causes natu- 
rals, les pintures intermitges que enllacaven amb les dues suposades 
unitats, ha fet  concebre I'existencia d'un nou grup (el quart), ja que, en 
aparenca, no existeix cap raó "topografica" a I'exterior del llenc rocós 
per a fer creure en I'efectivitat d'aquest quart conjunt (veure planol). 

Les pintures es troben a les rnés diversses alcaries coClocades al cim 
del fons rocós de I'abric (sols un cas en el reduit sostre). Poden concó- 
rrer des de seixante centímetres damunt del nivel1 present del sol de 
I'abric fins a uns tres-cents-seixanta, poc rnés o menys. Per a les rnés 
altes va ésser precís emprar una senzilla bastida provisoria. Malgrat t o t  
la major part de les pintures es troben a una alcada gens incómode per a 
poguer-les observar, ja que es deuen haver pogut pintar amb els peus 
posats damunt el sol (veure planol). 

La superfície, gairebé a plom, del fons rocós mostra en un cert 
nombre de llocs escorriments d'aigua que, algunes vegades, potser han 
volgut colgar, en part o per complet, diversses pintures. En certs casos 
semble ésser que han restat cobertes completament. 

Algunes vegades, una part o la totalitat d'algunes de les pintures ja 
han desaparegut; segurament I'acció del temps, les plujes, la humitat, o 
la vivesa del sol, la forca de I'abrasió, etc., han estat la raó rnés vaJuosa 
de llur esvaiment. Per sort, en cinrcumstancies d'aquesta llei I'esvaiment 
no fou complet perque en la major part dels exemples observats roman 
la petjada del pigment que, en temps passats, va xupar la superfície 
porosa de la roca i, encara, en algunes ocasions, no ha desaparegut pas 
del tot .  Darrerament cal senyalar I'existencia de diversos ratllats o ras- 
pats damunt les pintures fets fa poc temps; i encara més, per mala sort, 



algunes vegades cops han estat donats arnb el pretext d'afluixar diver- 
sos resquills grossos, de roca pintada, arnb el proposit d'emportar-se'n 
alguna de les pintures que els semblava atractiva. Tots aquests dissor- 
tats fets naturals o realitzats a proposit per I'home han vingut, per 
malauranca, a danyar el formós aplegament de representacions pictori- 
ques que composen I'abric de Los Monos a Chiapas (veure fotos n.O 7, 
8, 15 i 16). 

Malgrat el seu abandonament actual, el mal tracte recent i altres 
malaurances que s'hi podrien afegir, I'espectacle de la contemplació de 
les petites pintures, fetes arnb bons coneixements tecnics damunt 
d'aquell grandiós llenc de roca calcaria de color gris-clar que es conver- 
teix en el fons de I'abric, ens pot commoure i ens pot transmetre una 
intensa emoció que sens dubte no era pas en el pensament de I'artista 
que les va pintar, ja que el seu proposit, el seu projecte i el f i  de les 
pintures n'eren un altre completament diferent. 

La major part dels temes tractats en les pintures són elements figu- 
ratius clars i d'identificació entenedora. El seu format no és pas gran 
arnb to t  i I'espai aprofitable. La major part de les figures són petites en 
comparació arnb I'espai del que es disposava (les rnés grans aconse- 
gueixen una alcada no rnés enlla dels vint-i-sis centímetres). La mida 
corrent oneja entre els deu i els setze centímetres (veure qualsevol 
figura). 

En la majoría de les pintures conservades avui día i malgrat ¡es 
destrosses fetes, encara es pot veure una gran fermesa en el trac i un 
dibuix savi, segur i excel-lent en algunes d'elles. L'autor fou sense lloc a 
dubtes un veritable artista i un coneixedor admirable de diversos aspec- 
tes i actituts de I'home i de la fauna de I'entorn (veure figs. 6, 7, 8, 9, 
13). 

A rnés dels quatre grans grups assenyalats, existeixen dintre d'ells 
uns escaients sub-grups o millor dit petites unitats compostes de dues 
o rnés pintures que en algún cas pot dir-se, sens por d'equivocar-se, 
que veritablement s'apleguen i constitueixen una veritable escena (veure 
fotos n.O 12 i 13). Malgrat I'existencia d'aquests suposats sub-grups, la 
major part de les circumstancies la impressió més freqüent és que les 
pintures no es composen entre si i foren fetes en llocs específics da- 
munt del llenc rocós de I'abric, pero de manera dispersa, sense cap 
connexió aparent entre elles. La impresió general és que estan dis- 
tribuides de manera capriciosa damunt del llenc de la roca calcaria del 
fons de I'abric. 

Per altra banda i malgrat el que s'ha dit resulta que aquests suposats 
petits agrupaments o sub-grups de figures semblen a vegades una mica 
forcats al nostre entendre i podría ésser així, ben cert, perque no sempre 
comprenem arnb suficient claredat I'enllac que pot haver entre unes 
unitats i les altres. En diverses ocasions el nexe és ben evident, claríssim 



i no admet cap mena de dubtes o mala interpretació (veure foto n.O 12 i 
13). 

Com ja hem assenyalat, totes les representacions pictoriques foren 
fetes damunt la paret del fons de I'abric i només en un cas s'ha pogut 
trobar una pintura en un reduit relleu que forma el sostre natural de 
I'abric. 

La major part dels temes són representats per formes fixes, determi- 
nats i excellentment definides, ja siguin per mitja de representacions 
antropomorfes o zoomorfes, més o menys reconegudes. Al seu costat 
existeixen diversos signes o formes netament abstractes d'arriscat o 
gairebé impossible reconeixement per a nosaltres (veure fotos 8 i 10). 

Darrerament cal dir que algunes de les pintures estan més o menys 
cobertes de regalims, deguts a les filtracions d'aigües de pluja que 
traspuen per les escletxes de la roca calcaria (veure foto n.O 6), d'altres 
pintures s'han malmes arnb el irreonable proposit de desprendre'n al- 
guna i finalment, com s'ha dit, unes quantes han sofert els trastorns del 
temps, pero malgrat tots aquests obstacles una gran part de les pintu- 
res es troben, fins ara, en bon estat de manteniment i encara poden 
ésser admirades en tota la seva bellesa (veure fotos n.O 9, 13 i 14). 

La ressenya per unitat es comenca d'esquerra a dreta i no segueix 
cap seqüencia que fos manifesta en les pintures. En realitat ens servim 
d'aquest sentit pel costum arnb el pensament, el pretext d'afavorir 
I'analisi i per a prendre un comencament clar i fixe i, no obeeix a cap 
imatge de desenvolupament connectat directa o indirectament arnb les 
pintures. 

FIGURA 1 

Es tracta d'una petita ellipse d'aparenca una mica irregular d'uns 
quatre centímetres de diametre longitudinal. Es troba sense cap mena 
d'enllac aparent arnb les figures més properes. El bany de pintura és tant 
gruixut i atapait que cobreix, encara avui día, totes les petites anomalies 
de la roca. L'espai pintat és per complet xopat de color, omplint 
d'aquesta manera, totes les impresicions de la crosta rocosa (veure 
planol). 

FIGURA 2 

(Foto n.O 19) Aparentment, dóna la impresió que vol esbossar un 
quadrúped. Ens recorda certa varietat de cervol. D'ésser varitable 
aquesta aproximació, potser es podria distingir el cap de perfil arnb unes 
largues banyes junt arnb les cames del davant. El conjunt admet una 



alcada de poc més o menys divuit centímetres. La resta del cos (si és 
que veritablement es tracta d'un animal) va desapareixer deixant en bona 
part cert colorament de la roca que ens recorda I'animal esmentat. A 
pocs centímetres del cap del suposat cervol hi ha una grossa toca de 
color la forma de la qual s'acosta a la elliptica arnb I'eix de llargada 
gairebé vertical i d'una alcada de prop de deu centímetres. Sembla que 
la taca de pintura es va anar esborrant arnb el temps i només es 
conserva una lleugera petjada damunt la crosta exterior de la roca que 
forma I'abric. El suposat cervol esta quasi voltat d'una gran quantitat de 
petites gotes de pintura coClocades aparentment a I'atzar, de la mateixa 
manera que resta una superfície qualsevol després d'ésser esquitxada 
arnb un pinzell ple de pintura i sacsejat arnb forca. 

En realitat, potser no es tracta d'un animal i la taca de color no 
respon a alfra cosa que a un feixuc clap de pintura despresa i en 
escorrer's damunt de la crosta rocosa va prendre la forma esmentada. 
Ja que tan pel seu trac com per altres detalls artístico-culturals s'allunya 
forca de "l'estil" de I'autor que per altre banda és clar de veure en la 
resta de les pintures de I'abric. 

FIGURA 3 

Esta composta d'una taca de color roig d'uns cinc centímetres 
d'alcada i de forma grollerament ellíptica, arnb un petit cercle a I'extrem 
superior de la figura. El color de I'eClipse gairebé ha desaparegut i, en 
conseqüencia, la senyal de la pintura és molt paClida. Molt a prop 
d'aquestes dues petites figures, a uns trenta-vuit centímetres, hi ha 
pintat un cercle d'uns quatre centímetres de diametre. El color s'ha 
mantingut bé pero una mica esvait d'intenssitat degut a I'acció de la 
claror que juntament arnb el temps I'han afeblit. Aquest cerco1 es troba 
a uns vint centímetres sota la representació n.O 4. Malgrat aixo no 
sembla pas connectar-se ni arnb ella ni arnb la figura que estem esbos- 
sant. 

FIGURA 4 

(Foto n.O 6) Es, sense lloc a dubtes, una de les pintures més sugges- 
tives de tot el conjunt de I'abric. Té una alcada de prop de dotze 
centímetres sense plomall i sembla que dibuixi un ser huma disfressat de 
bruixot o de shaman. El cap s'ens mostra de perfil i ensenya un pronun- 
ciat morro. Entorn del cap pot veure's, encara, una mena de halo que 
podria ésser I'esquematització d'un enrevessat plomall que ens pot indi- 
car que es tracta d'un personatge molt influent. Els bracos estan arnb un 



gest de moviment; el cos és vist de front i el cap de perfil per a poder 
veure's bé la disfressa. Les cames fetes arnb dues pinzellades, les hi 
manca expressió. S'ens mostren encarcarades i recorden les extremitats 
inferiors d'un ninot de drap. Per desgracia, una part valuosa de la figura 
ha desaparegut sota els escorriments d'aigua de pluja damunt la roca 
( foto n.O 6). 

Al  costat de la figura se'n troba una de gairebé tota esborrada, 
degut a les filtracions de la roca, pero encara es pot  refer. En aquest cas 
reprodueix un quadrúpede que ens recorda un gos d'orelles grosses i 
una llargaruda i encarcarada cua. Figura molt semblant a altres pintures 
que poden veure's en el mateix abric (figs. 4a, 9, 14, 18). L'animal té una 
alcada que va cap els deu o dotce centímetres. Les dues pintures man- 
tenen bé el seu color roig una mica esvaít en relació arnb el t o  més clar 
pel que fa al quadrúpede degut, arnb tota seguretat, a I'acció de la claror 
(veure planol). 

FIGURA 4a 

Es, potser, I'únic dibuix de I'abric de Los Monos que fou pintat en la 
curta area del sostre. Es tracta d'una figura petita (uns once centímetres 
de Ilargada) arnb aparenca de gos. Té llargues orelles i la cua arquejada 
cap amunt, tensa i gruixuda, molt  semblant a la resta de les representa- 
cions d'altres animals que presenten aquestes mateixes característiques. 
Hi ha altres quatre figures d'aquesta mateixa representació totes elles 
molt  semblants, ja sigui pel format o per la mateixa figuració. 

FIGURA 5 

(Veure fo to  n.O 20) Es tracta d'una representació humana d'uns 
tretze centímetres d'alcada. Figura de complexió grollera, pesada, mal 
feta i d'elaboració molt feixuga, si la comparem arnb la resta de les 
figures humanes esbossades en I'abric. Té, arnb to t  i aixo, les mateixes 
característiques que la resta de les pintures pel que fa a trac i dibuix. 
Dóna la sensació que no va sortir pas com el pintor desitjava i va 
romandre per sempre més sense cloure. Malgrat aquests detalls, la 
intensitat de color és ferma i prou gruixuda la clapa de pintura fins al 
punt de colgar les porositats i irregularitats propies de la crosta rocosa. 

FIGURA 6 

(Foto n.O 21) Es mostra com si fos una pintura que no representa res 
clar per a nosaltres. Es feta de cinc o sis grolleres taques de color roig i 



de forma més o menys el.líptica, esmortuides de t o  i arnb una mena de 
"V" a la part baixa i amb altres petites taques de color. 

F 

Potser degut a la col-locació de les taques de color dóna la sensació 
d'ésser I'emprenta d'una ma, pero sembla que no és pas així, ni pel 
repartiment de les taques ni per llur grandaria (uns diset centímetres 
d'alcada). Potser vol donar-nos entendre que és una urpa d'algun animal. 
De totes maneres, es presenta sola, sense cap lligam aparent arnb les 
altres pintures. 

NGURA 7 

(Fotos 7,8 i 9). Sembla que és la representació més bella de t o t  el 
conjunt de I'abric de Los Monos. Es tracta, d'una figura humana molt 
captivant, ben feta, de trac rapid i segur; de cos massis i correcte, de 
molt  bones proporcions, d'una alcada de quince centímetres i de vint, 
inclos el plornall o aureola. 

De la mateixa manera que la figura quatre, se'ns mostra arnb un 
atractiu gest de moviment en el dibuix i I'expressió dels seus bracos. 
Dóna la sensació que ve corrent cap a nosaltres. Es diferent de la positura 
de la representació número quatre i s'exhibeix arnb el cap posat de front, 
al no portar disfressa, i el mateix fa arnb la resta del cos. De la mateixa 
manera que aquella, aquesta porta una mena de plomall o aureola entorn 
del cap. Dona la sensació que la figura és nua degut a una lleu sugge- 
rencia del sexe. La clapa de color grsixuda i viva de to, malgrat que 
I'activitat del temps ha fet desapareixer la pintura de les partes altes de 
la crosta rugosa de la roca ( foto n.O 9). 

Al  costal d'aquesta figura hi ha la número vuit (veure fotos 7 i 8). 

FIGURA 8 

(Fotos 7 i 8). Sembla que reprodueix un quadrúpede vist des de 
sobre, com si tingués la pell damunt del sol. Té una cua grossa i llarga i 
un cap en el qual sobresurten unes amples i gruixudes orelles que 
s'ajunten a unes prominents galtes. Les potes del darrera recorden les 
cuixes de la representació humana n." 4; són grosses, encarcarades, 
pesades i sense cap expressió. En canvi, les potes de davant, de I;p 
mateixa manera que els bracos de les quatre representacions humanes 
de I'abric, són primes i arnb un seductor efecte de moviment. 

Mentre la major part de les figures són de configuració facil de 
reconeixer i se'ns mostren dretes i arnb el cap alt, resulta que aquesta 
arnb la número deu, són les úniques que se'ns presenten arnb el cap cot, 
malgrat estar completament a plom. 



Aquesta figura té a la seva esquena unes rascades que semblen 
fetes fa poc temps. El color de la representació és molt esvait en 
algunes parts degut, potser, a la forca dels agents naturals, el qual 
dificulta poder entendre I'animal que representa. 

FIGURA 9 

(Foto n.O 7 i 8). Vol representar un quadrúpede de gracil estilització, 
de composició i disseny molt semblant a les figures que presenten 
aquest mateix tema (figs. 4, 4a, 14 i 18). Esta pintada amb una grossa i 
massissa clapa de color roig apagat. El dibuix és delicat, el cos allargat 
amb airoses orelles i la cua aixecada i molt arquejada sobre de I'espatlla 
I'animal. 

FIGURA 10 

(Fotos n.O 7 i 8). Vol ésser la pintura d'una figura molt mal tractada 
per I'acció del temps. La seva composició general ens recorda la d'un 
ésser huma amb el cap cot. Amb aquesta estranya posició s'allunya per 
complet de la figuració i estil de les representacions humanes descrites 
anteriorment. 

La part superior es mostra evident, amb dues cames sensiblement 
arquejades. Manca, a la pintura, la part del centre (si és que existí) de la 
qual només pot veure's avui día una petita taca de color vermell gairebé 
imperceptible. La part baixa de la figura (en aquest cas I'alta del cos 
huma) és gairebé sencera. Aquesta darrera area mostra algunes rasca- 
des fetes expressament i potser de factura moderna. 

En conjunt no es pot dir amb precisió si es tracta d'un ésser huma, 
un animal o vol ser, per a nosaltres, senzillament una taca de color 
indesxifrable, almenys per ara. Té una alcada de setze centímetres, el 
bany de pintura és ben adherit a la crosta de la roca en algunes parts i 
en altres ha desaparegut per complet a causa del temps i el mal tracte 
rebut expressament. 

FIGURA 1 1  

(Foto n.O 8). Es composa de les restes d'una pintura molt més gran 
que la resta (les parts, encara visibles, tenen una alcada de prop de vint 
centímetres). El color es troba intens només en unes petites parts i la 
resta sembla que ha regalimat degut, potser, a I'acció de la pluja i, al 
mateix temps, molt esvait pels persistents afectes del sol i de I'aire. 



L'estat en que es troba la figura no ens permet de refer la seva imatge 
original. 

FIGURA 12 

(Foto n.O 10). Es tracta d'una de les unitats més captivans i enigmati- 
ques de t o t  el conjunt pictoric. Té unes mides que van cap els quinze 
centímetres de llargada i una alcada de prop de sis. Es, fonamentalment, 
de dues parts gairebé exactes, compostes d'un nucli central de forma 
estranya i forces ratlles petites i paral.leles al seu entorn. Tenen poc rnés 
o menys, un centímetre i mig i estan col.locades als dos costats del nucli 
central allargat. 

Aquesta pintura és ben difícil de veure perque és molt amagada. Va 
ésser pintada, degut a la seva complicada configuració, d'amunt d'una 
petita superdície quasi blanca i llisa de la roca. Es troba a una alcada de 
seixante centímetres del sol recent de I'abric. El t o  de color roig arnb que 
esta pintada la figura és molt feble degut a I'acció constant de 
I'intemperie. Es molt difícil de trobar-la perque s'amaga entre el bonys, 
clots, relleus i esquerdes de la part baixa del llenc rocós. Tot plegat, es 
tracta de la pintura que ara es troba a nivel1 rnés baix arnb relació a la 
resta de les pintures existents les quals foren freqüenment pintades en 
llocs i alcades de I'abric excel.lentment collocades i visibles. 

Cadescuna de les petites unitats que formen aquesta menuda, gracil 
i potser enigmatica figura per a nosaltres, és feta arnb molta cura. El que 
sobresurt rnés és la fragil delicadesa arnb que es va acomplir (la fotogra- 
fía de detall fa perdre, per desgracia, aquesta idea). Dintre la seva senzi- 
Ila complicació és molt elemental si la comparem arnb la resta de les 
pintures en bon estat, pero, a diferencia d'aquestes sempre una mica 
pesades. La seva localització i delicadesa de execució és verdaderament 
suggerent. Pel seu disseny no s'assembla a cap altra figura, ni tan sols 
po t  dir-se, arnb cert fonament, de quina cosa es tracta. Potser, valdria la 
pena d'afegir-hi que, per la seva configuració aparent, ens recorda una 
especie d'estina de peix, o una aranya, pero que no deu pas referir-s'hi. 

FIGURA 13 

Es tracta d'un petit grup de clapes de color roig que, per nosaltres, 
no conformen ni ens diuen res que pugui ésser desxifrable i al mateix 
temps no semblen pas fetes a I'atzar. Malgrat t o t  ni observant-les arnb 
molta cura podem adonar-nos del significat que poden tenir. 

El grup té  una alcada de dotze centímetres i la peca rnés grossa en 
té sis. La unitat rnés gran ens sembla, ara, como una taca de pintura escor- 



reguda amb la consegüent perdua de vivesa en el color. A la resta de les pe- 
tites unitats que comprenen el grup, la intensitat de la pintura és molt  més 
espessa, gruixuda i atapaida. 

FIGURA 14 

(Foto n.O 11). Representa el quart dels cinc quadrúpedes [gos- 
sos (?)] que encara poden veure's en altres parts de I'abric. Tots ells 
són tan semblants que hom diria són calcats. Están fets del mateix estil, 
arnb les mateixes característiques i gairebé del mateix format. En aquest 
cas, la figura té una alcada de tretze centímetres des de la punta de la 
cua, forta i arquejada a la planta dels peus i arnb deu centímetres de 
I'extrem rnés allunyat de la cua a la punta del morro. La única disem- 
blanca arnb la reste deis quadrúpedes (gossos) de I'abric és el biaix cap 
amunt de to t  el seu cos. Mentre que, en la resta dels "gossos", les 
quatre potes reposen damunt d'un pla horitzontal. 

FIGURES 15 1 16 

(Foto n.O 12). Es sens lloc a dubtes un dels conjunts rnés suggeridors 
d'aquest grup de pintures rupestres. Es troba, el motiu de I'escena, a la 
part alta d'un forat de factura natural quasi per complet circular arnb un 
diametre que va cap els trenta centímetres. Pot veure's tota aquesta 
unitat gairebé al centre de I'abric. La disposició de les parts és centrada 
per un ser huma arnb trets semblants a les dels personatges arnb 
endevant estudiats (fotos n.O 6, 7, 8, 9, 13 i 20), pero en aquest cas 
potser sense I'aureola o el plomall que tan els distingueix. 

El cos, grassonet com les pintures procedents dóna I'aparenca 
d'estar nu, com les altres, arnb els bracos arnb un estilitzat gest de 
moviment (el brac dret sobre la cintura i I'esquerra enlairat), les cames 
encarcarades (tota la figura prop de trenta centímetres d'alcada). Tot  el1 
conformat arnb una viva taca de color roig apagat que el transcurs dels 
anys tan sols han aconseguit esmortuir el color a la part superior de la 
composició pintada damunt del llenc rocós gris-clar de roca calcaria. A 
la dreta de I'home ressenyat a uns vint centímetres d'allunyament hi ha 
un nivel una mica rnés alt on es troba b'home hi ha un estrany animal, au 
d'aparenca, de llargues potes i prominent bec, arnb la cua aixecada 
sobresortint per la seva Ilargaria en relació al cos (uns tretze centíme- 
tres). La petita unitat degut a la seva tecnica de manofactura ens 
recorda els "gossos" ressenyats anteriorment. L'au sembla pel lloc que 
ocupa important i simbólica al mateix temps, pero podria tenir relació 
arnb algunes que són propies del país (Alvarez del Toro, 1971). 



En part, afectant al mateix personatge hi ha tot al seu voltant i en 
complet desordre prop de vint-i-cinc diminuts cercles de gairebé un 
centímetre de diametre fets, arnb tota seguretat, arnb el mateix estron- 
cany de fibres vegetals arnb el qual I'artista pintaba alguna de les figu- 
res. Es té que fer notar que la figura d'au una mica atlunyada és exempta 
de taques de color. Darrerament una gruixuda Iínia atalusada i color molt 
viu vol enllacar de manera ben clara les dues figures protagonistes de 
I'escena alludida. La forca del color d'aquesta senzilla composició és viva 
i encara es manté en molt bon estat de conservació. Tota la complexitat 
de I'escena es desenvolupa en un espai que s'apropa als cinquanta 
centímetres de costat i uns trenta d'alcada. 

FIGURA 17 

Aquesta pintura no és altra cosa, graficament parlant, que un petit 
cercle d'uns vuit centímetres de diametre i de gairebé dos de gruix. 
Sobresurt per la seva coLlocació damunt d'un petit relleu. No enllaca 
arnb cap altra pintura, pero deu tenir, sens dubte, algun simbolisme 
desconegut per nosaltres. 

FIGURA 18 

(Foto n.O 11). Es tracta del cinque quadrúpede o "gos" arnb les 
mateixes característiques que les anteriors: cos prim, llargues i massis- 
ses potes, orelles grosses i dretes, i una cua llarga i corba. Té una 
amplada des de la punta de la cua fins al morro, de dotze centímetres i 
una alcada de vuit. En la part de darrera a sis centímetres hi ha una 
petita taca vermella. La intensitat de color en tota la figura és ben 
conservada i el to és viu perque sobresurti molt bé del fons rocós. Sols 
ha desaparegut de les parts altes que formen les irregularitats de la roca, 
arnb tota seguretat, degut a I'acció del temps. 

FIGURA 19 

(Fotos n.O 13 i 15). Sembla qpe aquesta pintura, arnb la vint-i-dos 
formen una interessant unitat. La primera (la dinou) potser reprodueix 
una persona disfressada de mona (?) o almenys d'un animal arnb llarga 
cua. El cos és molt més gran que els d'aquests animals i al mateix 
temps és molt més curt que la resta de les representacions humanes de 
I'abric. El gest dels bracos, per altre banda, ens recorda les figures 
humanes ja descrites. Pel fet de portar una llarga cua aixecada i corbada 



a I'estil de la dels "gossos" i al mateix temps no pas molt diferent 
d'aquella de la mona (figura vint-i-dos) collocada mes amunt, ens podría 
donar el camí per tal d'enllacar aquesta figura arnb alguns dels generes 
de mones que en altres temps potser habitaven aquestes contrades 
(Alvarez del Toro, 1952). 

L'expressió de tot el cos va dirigit cap a la figura vint-i-dos (és 
interessant la positura de I'ésser disfressat ja que es mostra d'esquenes 
a I'espectador) que reprodueix una mona que esta al seu abast pero a un 
nivel1 més alt de la representació que estem ressenyant. Sembla que les 
dues figures formen una senzilla pero molt interessant composició. La 
crosta de la part de I'abric en la qual esta dibuixada la figura, fa que la 
clapa de pintura sembli, i en realitat la fa, poc definida. Potser, posada 
allí per a fer-la sobresortir més, I'artista la va fer damunt d'una clapa 
gairebé blanca de la roca, contrastant, de manera ben suggestiva, arnb 
la mona de debó i de contorn molt més ben definit (veure foto n.O 14). 
Prop de la figura dinou pot veure's; encara, un parell de "pinzellades" de 
color vermell apagat, potser fetes sense cap proposit definit o, formant 
part de I'escena. 

FIGURA 20 

(Fotos n.O 15 i 16). Si fos sencera hauria estat, arnb tota seguretat, 
una de les unitats més afortunades de tot el conjunt de pintures de 
I'abric de Los Monos. Per desgracia, d'enca que s'esta treballant en la 
resclosa de Chicoasén, algú arnb un gest d'evident vandalisme i arnb la 
deria d'emportar-se'n la figura la va colpejar. Encara poden veure's els 
cops donats .amb I'objectiu de desprendre-la, assolint-ho en una bona 
part, pero mutilant, d'aquesta manera, una de les figures més interes- 
sants de I'abric de Los Monos reconegut per mitja dels bocins que 
resten in situ. 

La totalitat de la figura sencera tenia una alcada de prop de vint-i-set 
centímetres i, tota la composició, una amplada de trenta. Es volia reproduir, 
per mittja dels trocos que encara, resten, un personatge disfressat, potser 
un shaman o un bruixot. La disfressa hauria ésser, pels trossets conservats, 
d'au o bé un animal connectat amb elles degut a les parts sortints del cos 
les quals prefiguren ales i que, per sort, s'han salvat en bona part. Al capde- 
val1 de la figura s'assenyalen, arnb tota claredat, les dues carnes i els peus 
de perfil en posició de moure's cap a una direcció determinada. Al capde- 
munt traspunta una petita part de la figura amb les restes de pintura que 
ens mostren la coronació de la disfressa del personatge. 

La figura així ressenyada és voltada de div-erses taques, més o menys 
rodones, de color vermell i de manera semblant a les aureoles o plomalls 
dels éssers humans descrits per endavant (fotos n.O 6 i 9). 



FIGURA 21 

ES una senzilla ameba o petita ellipse arnb I'eix llarg a plom, fet  to t  ple- 
gat d'una viva i atapaida clapa de color vermell. No sembla pas formar part 
de cap altra figura perque queda ben aillada de la resta de les representa- 
cions més properes. 

FIGURA 22 

(Fotos n.O 13, 14 i 15). Aquesta figura s'uneix formant una escena arnb 
la figura dinou. Representa sense cap dubte una mona (una mona aranya, 
segons el Dr., Miguel Álvarez del Toro, en una communicació feta verbal- 
ment). El seu gest és de gracil moviment que exterioritza arnb els seus bra- 
cos prims i allargats i la seva llarga cua i panxa boteruda, típic aquest últim 
tret de gairebé totes les representacions d'aquest animal en la major part de 
I'espai assignat a la civilització mesoamericana i arnb exemples ben cone- 
guts des de I'Horitzó Preclassic (Fenchtwagen, 1975), fins a I'Horitzó Post- 
classic, poc abants de I'arribada dels espanyols. 

Es tracta d'una figura excel.lentment concebuda i realitzada arnb una 
gran polidesa i coneixement, arnb to t  i ésser feta damunt del fons rocós, 
groller i irregular en aquest espai de la part alta de I'abric. 

L'alcada sencera de la mona és de catorze centímetres, expresada 
arnb forca per mitja d'una atapeida ma de pintura molt ben preservada. Al  
cap s'hi pot  veure un trau petit que potser coincideix arnb el lloc d'un petit 
resquill arnb color caigut, o és un espai deixat, a proposit, per tal de posar-hi 
alguns trets de la cara (veure foto n.O 14). 

FIGURA 23 

Es tracta d'una figura d'uns onze centímetres de Ilargada. Pel seu as- 
pecte sembla una punta de Ilanca, arnb la part punxaguda cap a baix mentre 
la suposada mossa per a fixar-la és cap amunt. La figura és molt ben feta, 
realitzada arnb un espes bany de color roig que es manté, fins avui, en per- 
fecte estat de conservació. Pel seu format i disseny s'assembla molt  a la fi- 
gura vint-i-quatre. 

FIGURA 24 

(fotos Nos. 17 i 18). Aquesta pintura repeteix el mateix motiu de la 
figura precedent arnb les mateixes característiques de format, configu- 
ració i pecularietat de color. La sola diferencia consisteix en el l l o c  i 



positura de la figura, ja que, en aquest cas, el segment de la suposada 
punta de llanca es troba cap amunt. 

Un fet molt interessant d'aquesta composició es troba en la seva 
col.locació, al centre d'un singular relleu de la roca. Bony natural gairebé 
quadrat d'uns seixante centímetres de costat. La figura és posada al 
centre i el gep natural es localitza a la part alta de la paret del f q ~ i s  de 
I'abric. Aquesta figura, com la precedent, no semblent pas concordar 
entre elles ni amb les altres. 

FIGURA 25 

Sembla que es tracta de les restes d'una pintura molt mal tractada 
pel temps. La intensitat de color és molt esvaida i gairebé només es 
conserva la petjada damunt del llenc rocós de I'abric. Donat el seu mal 
estat no es pot dir la imatge que representa i la seva aparenca actual no 
dissenya cap forma coneguda. Té una alcada que va cap els vint-i-set i 
una amplada de més de divuit centímetres. 

FIGURA 25a 

Un petit grup de taques de color forma aquesta unitat. Es interes- 
sant d'observar la qualitat del seu t o  vermell, ja que s'ha mantingut en 
molt  bon estat. No es lliga pas pel que fa a la configuración, amb la 
resta de les figures de I'abric i tampoc no es tracta de les restes d'una 
composició més gran perque les taques conservades s'ens mostren 
molt ben definides. 

FIGURA 26 

Es tracta de les restes d'una pintura que potser va ésser molt va- 
luosa. Es veu que fou una de les composicions més grans, si tenim en 
compte el format més aviat reduit de la major part de les pintures de 
I'abric. El que resta d'aquesta figura té, avui día, una alcada de prop de 
vint-i-sis centímetres i una amplada de més de vint-i-dos. Observant 
amb atenció els bocins més ben conservats, ens sentim temptats de 
veure-hi la part del darrera d'un gran cuadrúpede, pero del suposat troc 
del devant no hi ha res més que unes sencilles ratlles de color vermell 
pal.lit per acció del temps i, res més. 

Darrerament hi ha escampades per la paret de I'abric petites restes 
de pintures aillades, pero per ara no volen proposar elements especifics, 
i no semblen tenir lligams aparents amb les figures ja esbossades. La 



rnajor part d'aquestes restes de pintures o senzilles pinzellades sense 
connexió arnb res són de composición rnolt planera. Si és que es tracta 
d'unitats pictóriques rnés considerables no ho sabern pas. Per les restes 
conservades no s'en pot pas deduir. Si han existit han desaparegut per 
cornplet i les raons poden ésser rnoltes; la rnajor part d'elles ja han estat 
rnés q rnenys registrades rnés arnunt. 

Les pintures de I'abric de Los Monos, de Chiapas, han d'ésser analit- 
zades de la rnateixa manera que es fa arreu arnb la rnajoría de les 
expressions gráfiques d'aquesta naturalesa i que irnaginern gaudeixen, 
rnoltes vegades, d'uns profunds trets rnagico-religiosos. Tant els as- 
surnptes de pronunciarnent grafic, els elernents tractats en ells, corn la 
seva localització i agruparnent ens rnenen, sens dubte cap aquesta 
irnatge. Concepte graficarnent evident i exposat en gairebé la totalitat 
de les pintures preservades en la llarga paret i en el reduit sostre de I'a- 
bric. 

El per que de la seva localització, les raons de la seva factura, les 
causes i els efectes rnagics o religiosos de la seva realització ens són, 
ara per ara, per cornplet desconeguts. 

Nornés un estudi rnolt profund acornpanyat de la recerca d'altres 
pintures que existeixen en la rnateixa contrada i fins hi to t  en arees rnés 
llunyanes des del punt de vista geografic i cronologic; els suposats 
parallels etnografics que deuen haver-hi en aquell espai, a rnés d'un 
profund analisi dels coneixernents i del cornportarnent cultural del poble 
zoque on es troben les pintures, ens podria fornir la clau per a un assaig 
rnés o rnenys encertat sobre les figures representades en aquell abric. 

Per a qualsevol intent d'interpretació seriosa ens rnánquen, avui día, 
els fonarnents segurs per a ésser capacos de exposar-la arnb tota 
seguretat. Corn a conseqüencia i degut en bona part al que acabern de 
dir i a la manca, ja cronica, de recerques sisternatiques de les quals encara 
pateix fonamentalrnent aquesta branca de I'expressió grafica de les cul- 
tures prehispaniques de Centre Arnerica es poden donar corn a raons 
basiques per a la falta de conclusions ferrnes i decisives. 

Esbrinar arnb deteniment cadascuna de les figures que cornposen el 
conjunt de les expressions grafiques de I'abric, poca cosa en aquest 
rnornent ens diuen per si rnateixes, en no poguer-les enllacar arnb altres 
de sernblants i arnb"altres elernents culturals d'aquella contrada, fins ara 
cornpletarnent desconeguda. 

Les figuracions hurnanes rnalgrat ornplir un lloc rellevant en el conjunt, 
ja que es poden veure en espais preerninents de I'abric encara, és perillós 
una analisi rigurosa degut a la manca de dades relacionades arnb altres pin- 



tures semblants, properes o Ilunyanes. De principi, seria potser bo conne- 
catar-les amb certs punts i detalls com, per exemple: assumptes, estil, pro- 
cediments, representacions i localització d'aquestes pintures amb altres 
que existeixen a la resta de Centre América, pera poguer treure'n algun co- 
rol-lari. 

Sembla que la figura humana és mostrada sempre nua. Pero en 
alguna avinentesa, porta com a únic "indument" una mascara o una 
senzilla disfressa i damunt del cap els plomalls ja alludits forces vega- 
des(veure fotos Nos. 6, 9). Element, aquest darrer, d'un evident signe 
magico-religiós d'adornament i simbolisme d'antiquissima tradició a Me- 
soamerica (potser aquests són els exemplars més antics, d'aquells tan 
ostentosos de I'Horitzó Classic, fins arribar al famós de Moctezuma, a 
finals de I'Horitzó Post-classic). Deurien de tenir un pregon signe de grau 
social i per aquesta raó es converteixen en un exponent d'autoritat 
político-religiosa en les cultures prehispaniques de Mesoamarica. 
Aquesta representació d'éssers humans amb disfresses (fotos No. 6, 13 
i 16), a manera de bruixots o shamans ens fa concebre la imatge de I'e- 
xistencia d'un mon dominat per bruixots d'una gran autoritat cívico- 
religiosa que romandrien davant d'uns suposats grups de caracter caca- 
dor-recollidor, formant bandes nomades, o petits clans, durant I'epoca 
de comencar els primers cultius, o potser abants i tot. 

De la beisla i suggestiva escena de I"'execució" (fot. 121, n'existeix 
una de concepte molt semblant pero tractada d'una manera ben diferent 
en la pintura del Paleolitic d'Europa. En el nostre cas ens vol donar a 
entendre els paorosos merits dels valors magics, la intenció religiosa de 
I'expressió grafica de les representacions i I'existencia de poders sobre- 
natura l~ que havien d'ésser implorats i abligaven a portar a terme I'es- 
cena figurada. 

La fauna esbossada respon a tres especies basiques: mones, uns 
quadrúpedes anomenats ara "gossos", una au que potser no correspon a 
la fauna de I'area i un possible esquirol. La suau estilització, pero segur 
dibuix, els uneix, des del punt de vista artistic, amb la resta de les 
pintures i deuen tenir també en un bon grau un objectiu de caracter 
magic. 

L'acompliment, el llenguatge dibuixat i les expressions grafiques de les 
pintures rupestres de qualsevol lloc i de qualsevol període és un dels ele- 
ments de manifestació cultural d'una valua fonamental irreemplacable per 
a la interpretació de les pintures i, fins a cert punt, ens ajuda a fixar una cro- 
nología apropada a elles. 

A I'abric de Los Monos podem adonar-nos de I'existencia de dues 
formes de llenguatge formal entranyablement enllacades en el suport 
d'un intens sentit religiós, del qual podem adonar-nos observant amb 
atenció les figures realitzades. En primer lloc les representacions figurati- 
ves, sensacions representatives que comprenen la major i captivant part 



de les pintures rupestres preservades i que tenen molts nexes arnb la 
figura humana (fotos No. 6, 7, 9, 12 i 16) o animal (fotos Nos. 7, 8, 11, 
12 i 14). Formes, sens dubte, de la vida real, tangible i vivent en aquel1 
moment i espai; de fet, formes corporees facils de concebre i de trans- 
criure fraficament. Un segon grup pot estar format per les representa- 
cions abstractes i simboliques al mateix temps, les dues perilloses de 
garbellar en determinades evinenteses, degut a la manera de I'estil gra- 
fic. De principi, en aquest segon grup, s'haurien d'incloure's, per exem- 
ple, alguns cercles, eClipsis o amebes, o sigui formes geometriques pla- 
neres que de vegades s'enllacen arnb imatges, coneixements o concep- 
tes de caracter sobrenatural, miraculós o magic, malgrat la seva senzi- 
Ilesa grafica. Contrasten arnb altres formes com, per exemple, les figu- 
res que poden ésser connectades arnb imatges "visibles" i desxifrables 
dintre del mon viu que ens envolta, pero per aquesta raó no menys 
plenes de simbolisme magic. 

Amb tot i que aquestes dues unitats d'expressió simbolitzen, ade- 
quen i ofereixen una base certa, necessaria i profitosa d'agrupament per 
a I'encasellament d'assenyalats elements reproduits, la seva indiscrimi- 
nada col.locació damunt del llenc de I'abric ofereix, algunes vegades 
plantagements seriosos, en portar a terme la tria i desxiframent de les 
figures exposades. 

Totes les pintures de I'abric de Los Monos, són fetes arnb uns tints 
treballats a base de pigments minerals (veure annex No. 1). Votes les 
representacions pictoriques són del mateix color: roig apagat, d'un to 
que ens recorda la sang seca, tal com s'ha dit moltes vegades. Els 
analisis químics fets en els laboratoris del Depto. de Restauración del 
Patrimonio Cultural del I.N.A.H., de la ciutat de Mexic es jutga com a 
collorant basic I'oxid de Ferro. Sembla que I'excució de les pintures fou 
feta damunt d'una base molt prima de caolí, almenys així es veu en la 
prova analitzada, suport que treballaria, arnb tota seguretat, com ele- 
ment receptiu i, potser, com a fixador del pigment una vegada posada la 
pintura damunt la crosta rocosa de la paret del fons de I'abric (veure 
annex, No. 1). 

A part d'algunes figuracions completament de caracter simbolic, de 
grafia i connotació abstractes per a nosaltres i d'espinosa o tal vegada, 
d'impossible descifrement d'acord arnb les formes reconegudes del món 
del nostre entorn, pot dir-se que les pintures rupestres de I'abric de Los 
Monos es desenvolupen en un medi en bona part naturalista, d'escaient i 
planer reconeixement, fetes gairebé totes elles arnb un gran encert i, de 
vegades, amb un dibuix ferm i de ma molt segura. L'expressió inmediata 
que produeixen les figures, sobretot les humanes, sembla que és el 
resultat d'estar enllacades arnb una gran seguretat de trac des del punt 
de vista artístic, malgrat hagin estat fetes damunt la crosta rugosa de la 
roca calcaria de I'abric (fotos 6 i 9). 



Analitzant amb curar les figures es pot  veure que són fetes, en 
certes avinenteses, arnb una sensació ben capac de moviment, aconse- 
guit per mitja d'una ma molt segura en el trac. Totes les pintures 
preservades es reprodueixen en una posició molt  semblant, com man- 
cant-li a I'artista, en aquest aspecte, certa imaginació. Són totes elles 
exposades més o menys amb el brac a la cintura i I'altre en un marave- 
Ilós gest de moviment que en algunes figures es viu plenament. En dues 
ocasions la figura humana s'ens mostra de front ( foto No. 7, 8, 9, 12) i 
una altra d'espatlles ( foto No. 13 i 15); la qual cosa cal tenir molt en 
compte. En un sol cas es veu el cos de front i el cap de perfil per tal d'é- 
sser possible d'assenyalar i reproduir de forma entenedora i, sense cap 
equívoc, la disfressa que penjava del cap de la figura ( foto No. 6). En la 
figura No. 20, no es pot endevinar la posició del cap i la resta del cos, 
pero, semble que el cos és presentat de front, mentre les carnes es 
mostren de perfil per tal de donar un merevellós i potser necessari 
efecte de moviment desitjat per I'autor de la figura (veure fotos Nos. 15 i 
16). 

Amb la reproducció de la fauna es segueix un pensament molt  
semblant. Pel que fa a I'execució grafica és correcte ensenyar les figures 
de costat, amb una sortida molt  enginyosa en una de les mones, perque 
presenta el cos de front i el cap de costat per tal d'exposar clares les 
característiques del simi mentre que, al meteix temps, la panxa es veu 
novament de costat per tal que fer ben notori el seu augment; element 
molt propi de les expressions grafiques de les mones a Mesoamerica. 
Els suposats "gossos", quadrúpedes en general, són to ts  reproduits de 
costat i d'una manera gairebé calcada (les mateixes mides, formes i 
detalls) degut a la semblanca que hi ha entre ells (veure fotos Nos. 7, 8 i 
11). 

Com a darrera implicació existeix un assaig pictoric d'un animal 
(esquirol, segons el Dr. Miguel Alvarez del Toro) en "planta" o sigui vist 
des de sobre. L'única au existen en la fauna de I'abric es molt  dificil 
trobar-li la seva filiació degut al caracter simbolic que té  (veure fotos 
Nos. 7,8 i 12). L"'Esquirol" ocupa un lloc destacat i té  unes mides molt im- 
portants. 

La major part de les figures ens demostren que foren realitzades per 
una persona molt  destre en el dibuix, de ma molt  agil, habitant d'aquells 
llocs i fou al mateix temps un bon coneixedor de la fauna d'aquelles 
contrades. Hom pot comprovar-ho per mitja del seu característic natu- 
ralisme de primera ma i de la justa execució i refinament del diseny 
malgrat i no ésser molt variada la fauna. 

Es pot  veure en I'autor d'aquestes pintures, un sorprenent esforc per 
a exposar certes característiques del cos huma i de la fauna, de signe 
simbolic, que amb I'execució de la figura en un sol color i de superfície 
plana li havia d'ésser molt dificultós d'aconseguir. Pero, sortosament, el 



seu pensament i els seus coneixements foren capacos de resoldre la 
manera de presentar-los i d'exposar-nos les figures en les més diverses 
"escenificacions" i jerarquies (agermanant combinacions de front i de 
perfil en un mateix diseny). D'aquesta manera podia resoldre el "seu" 
plantagement grafic d'una proposició magico-religiosa i, en con- 
seqüencia, I'hi donava a la figura, un sorprenen efecte de naturalisme 
des del punt de vista artístic (veure fotos No. 9 i 13 en principi) (fto. 9 i 
12 per a veure diversses propostes de figura humana). 

Quant no existeixen restes arqueologics associats amb les pintures 
rupestres, com és el nostre cas, és molt arriscat, per no dir gairebé 
impossible, d'aconseguir I'establiment d'una cronologia, encara que sigui 
apropada, de les figures del nostre abric. La manca de treballs seriosos, 
basics i reconeguts, enllacats directa o indirectament amb el nostre cas 
fa més dificultós aconsseguir dates, ni que siguin apropades. 

Per una part, el lloable efecte aconsseguit per mitja d'un moderat 
naturalisme, en la major part de les figures de I'abñic, les allunya d'e- 
poques més o menys properes; ja que, s'ha dit moltes vegades, que 
sovint hi ha unes marcades tendencies ben evidents, tocant a les pintu- 
res rupestres en un cert nombre de llocs del món, per mitja de les quals 
les intencions pictoriques s'expressen a través d'un marcat naturalisme 
pel que fa a les més antigues. Després, més endevant en el sentit 
cronologic, aniriem cap a un seminaturalisme prou correcte d'expressió 
grafica pero amb una forta inclinació cap a I'esquematisme i tot  sembla 
que clou, en etapes més properes a nosaltres, en un procés evolutiu 
d'un fred i rnecanic esquematisme (Bosch Gimpera, 1964). 

El desenvolupament d'aquest procés evolutiu pot mantenir-se per 
diversos mil.lenis. La idea anterior és, en bona part, presa del Dr. O. Menghin 
(Menghin, 1952, 1957), que fou, en realitat, qui va dur a terme la seqüencia 
després de llargs i diligents anys de treball i, defensada avui 
día per un gran nombre d'investigadors. Els escrits d'O. Menghin encara 
que es referien a les pintures rupestres de I'Argentina pot extendre's la 
seva hipotesi a una gran part d'America del Sud i potser és valida en 
altres Ilocs. (Shobinger, 1970) 

Es important tenir en compte que les nostres pintures potser haurien 
de col.locar-se, en bona part, dintre del primer periode o en el comenca- 
ment del següent degut al seu marcat naturalisme. Pero no n'hi ha prou 
amb aquest sol fet per a posar les pintures de I'abric de Los Monos en 
estadis molt antics. Per altre part, aquest mateix naturalisme, incluint-hi 
el moviment de les figures, la seva mercada expressió grafica i el seu 
mateix realisme I'hi donen un marcat caracter "recent", perillós de no 
tenir en consideració i voler passar pel damunt, quan es tracta de datar. 
Cal tenir en compte que, en diversses parts de Chiapas, les pintures 
rupestres deuen ésser molt tardanes, i de fet ho són, ja que abarquen en 
certs casos (Navarrete, 1961) des del període colonial fins a epoques 



molt  més antigues en la historia del país. A rnés a rnés s'ha de tenir en 
compte que el tan mogut naturalisme per empenyer cap a una certa 
antiguitat les pintures rupestres és molt  arriscat, quan es vol servir-se'n 
sense altres fonaments. 

La tendencia al naturalisme per mitja del qual estan tractades la 
major part de les figures preservades a I'abric de Los Monos les allunya 
una mica d'un esquematisme acentuat, període que, per altra banda, i tal 
com ja s'ha proposat es jutga més>ecent en I'evolució de les pintures de 
qualsevol Iloc. 

Darrerament la manca d'elements grafics de comode identificació, va- 
loració i coClocació cronologica (certs tipus d'armes, indumentaria, objectes 
diversos, etc.), dintre del seu naturalisme, fa molt rnés ardu de trobar-les-hi 
un espai en el temps. La fauna reproduida és, en general, la que pot  haver 
viscut durant diversos mil-lenis i amb tota seguretat encara viu en aquelles 
contrades, i per aquesta raó, poca cosa pot dir-nos de I'antiguitat de les 
pintures. 

Per altra banda, s'ha dit també, seguint una mica el concepte del Dr. 
O. Menghin, que, a manca de dades arqueologiques la tendencia vers al 
naturalisme i el color de les pintures pot  apropar-nos, en part i en certa 
mesura, cap a la seva antiguitat ja que s'ha assenyaiat en diversses 
ocasions que els grups de pintures fetes en certs colors (blanc, groc, 
verd, vermell o negra principalment), les de tonalitat roig fosc apagat en 
un t o  semblant al de la sang presa són sempre les rnés antigues. Doncs 
be, aquest és exactament el t o  de totes les figures rupestres realitzades 
a I'abric de Los Monos a Chiapas. 

Seguint especulant amb aquest punt, podem veure que mentre per 
una part certs detalls de tipus naturalista -les diverses positures del 
cos humá, per exemple - e n s  apropen les pintures rupestres cap a 
nosaltres des del punt de vista cronológic, I'inclinació a oferir-nos la 
figura humana nua ens decanta cap a un allunyament de I'espai cronolo- 
gic. Ja que és bo  recordar que el cos humá nu mai va ésser ben vist en 
les representacions grafiques de la civilització mesoamericana i sempre 
que tenia lloc s'ens el mostraba així per a menysprear les persones 
representades (esclaus, presoners, etc). Solament en els inicis de Mesoa- 
merica (Horitzó Preclassic) el nu fou mostrat (gairebé sempre femení) 
molt  sovint. Doncs bé, aquesta dada pot  potser allunyar-nos les repre- 
sentacions grafiques de I'abric cap a uns inicis del Horitzó Preclassic o pot-  
ser prou abants. 

Degut a la manca de restes arqueologics -no va ésser possible 
portar-se a terme aquests treballs al nostre abric- associats amb les 
pintures, disposem, com a conseqüencia de dades molt  poc fermes per 
endinsar-nos per una cronologia segura. El naturalisme de I'expressió 
grafica és una d'elles i el color amb el qual foren fetes n'és un altra, pero 
en el fons són pures especulacions ja que aquestes dades ens inclinen 



cap a una antiguitat molt llunyana en el temps de les pintures, mentre 
alguns detalls iconografics entre ells la disposició de la panxa de la 
Mona, per exemple, i potser la mateixa idea del plomall les dues, tan 
mesoamericanes, d'una etapa cultural prou avancada en el temps ens fa 
decantar-nos cap a unes dates més properes a nosaltres. 

Per desgracia, cap d'aquestes dades són prou segures, fermes i a 
més a més suficients per a escollir, ni que sigui aproximat un espai 
cronologic. Pero si tinguessim que donar-lo de manera temptativa ens 
aniriem cap un periode proper als inicis de I'Horitzó Preclassic. 
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CHIAPAS. 



Extrern Nord-oest del canó de El Sumidero; a primer terrne part de les obres de I'embassament 
de Chicoasén (Chiapasb 

Aspecte de la vegetació a I'entorn fie I'area a on  es basteix la resclosa I es troba I'abric de Los 
Monos; al fons una petita part de les obres. 
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Espai a o n  es t roba I'abric de Los Monos, not is  a la part baixa a I esquerra el tal1 a p lorn 
mena cap  el Ilit de l  r iu Grijalva. 
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Detall de I'ésser hurna de les fotos Nos. 7 i 8 (figura 7 del conjunt) Una de les representacións 
rnés belles de tot I'abric; notis el plornall o aureola darnunt del cap. 
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Es rnostra la figura 12, composta de dues parts o nuclis seguits de tota una serie de petites 
ratlles a la dreta i a I'esquerra que ens recorden una espina de peix. La pintura rnolt petita és 
extrernadarnent delicada de trac. 
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S'hi veuen les figures Nos. 14 i 18, ambdos casos es reprodueix un dels cuadrúpedes anome- 
nats per a donar-els-hi un nom "Gossos", tots ells (cinc en tot I'abric) són d'identica factura. 



Les figures en aquesta ocasió es troben formant una unitat i són les Nos. 15 i 16. Pot veure's un 
ésser huma "exerutat" (les taques de color així ens ho assenyalen) baix el fred esguard d'una 
extranya au. 



Hi són exposades les figures Nos. 19 i 22, formant una interessant unitat. La primera figura ens 
mostra un ésser huma amb complexa disfressa que sembla tenir relació amb la mona de la part 
alta (fig. 22). 
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Detall de la figura N . O  22, es veu clar que es tracta d'una mona en un gest i positura tipicament 
mesoamerica. 
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Detall de la fotografia precedent (figura vint-i-quatre). 
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Pot veure S la figura N O 2 ,  cornposta d un clap de pintura que sernbla vulgui esbossar una part 
d un cérvol, pero arnb poques possibilitats de ser-ho 
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La figura cinc. Potser es tracta de I'esbós d'un ésser hurna, en una positura (si és que ho és) 
molt  diversa en la que norrnalment es reprodueix en I'abric. 
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S ens mostra la figura sic, cornposta d unes taques de color que no ens recorden res definit 
potser l urpa d un animal 
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