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El Museu de la Valltorta
El Museu de la Valltorta és un
centre de la Generalitat Valenciana creat l’any 1994 per a fomentar
la conservació i el coneixement
de l’art rupestre de la Comunitat Valenciana, declarat per la
UNESCO Patrimoni Mundial des
de l’any 1998.
L’edifici, obra dels arquitectes
Miguel del Rey i Íñigo Magro, es
localitza en el Pla de l’Om, a 500
metres del barranc de la Valltorta,
en el municipi de Tírig. En les
seues sales d’exposició es fa un
recorregut per l’art rupestre de la
Comunitat Valenciana.
Des del Museu de la Valltorta

es desenrotllen projectes
d’investigació sobre l’art
rupestre i els seus creadors. Per
a això disposa de laboratori
i magatzems d’arqueologia,
biblioteca i un arxiu gràfic sobre
art rupestre de l’arc mediterrani.
El museu és també el punt de
partida per a les visites guiades
als conjunts de pintures rupestres
que es troben en abrics i coves
en els barrancs de la Valltorta i
de Gasulla. Estes visites, realitzades per experts i dirigides a
estudiants i a visitants interessats,
contribuïxen a l'apreciació i posada en valor del nostre patrimoni.

Sales del Museu de la Valltorta

Un Museu a l’Aire Lliure
Per la seua excepcionalitat, l’art
rupestre valencià està protegit
per la legislació estatal i autonòmica com a Bé d’Interés Cultural
i forma part de la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
L’art rupestre valencià és un
patrimoni molt fràgil. La seua
comprensió està unida als paisatges en què s’ha conservat durant
mil·lennis. Art rupestre i paisatges
formen una unitat a la qual hem
d’aproximar-nos amb respecte.
És responsabilitat de tots vetlar
per la seua conservació.
L’inventari actual de l’art rupestre
valencià inclou quasi sis-cents

conjunts realitzats en un ampli
període: des del Paleolític Superior, fa 26.000 anys, fins a l’Edat
de Bronze, fa 3.500 anys. És l’arxiu
gràfic més complet per a conéixer
la nostra prehistòria.

La Cova dels Cavalls (Tírig)

Horari d’hivern (octubre-abril)
De dimarts a diumenge, de 10:00 a 14:00
i de 16:00 a 19:00 h
Visites guiades als abrics:
Mas d’En Josep, 10:00 h; Cova del Cavalls,
12:00 h; Coves del Civil, 16:30 h
Horari d’estiu (maig-setembre)
De dimarts a diumenge, de 10:00 a 14:00
i de 17:00 h a 20:00 h
Visites guiades als abrics:
Mas d’En Josep, 10:00 h; Cova del Cavalls,
12:00 h; Coves del Civil, 18:00 h
Dilluns tancat
Cova Remígia (La Montalbana)
Abril-setembre: 10:00, 12:00 i 16:00 h
Octubre-març: 10:00, 12:00 i 15:00 h
Dilluns i dimarts tancat
La visita de grups haurà de concertar-se
prèviament.
El museu i la visita als abrics romandran
tancats els dies 24, 25, 31 de desembre,
1 i 6 de gener.
DURANT LES VISITES, SEGUISCA
LES INSTRUCCIONS DEL GUIA

Museu de la Valltorta
Partida Pla de l’Om, s/n
12179 Tírig (Castelló)

http://www.cult.gva.es/dgpa/valltorta/index_c.html
Tel. 964 336 010

DL: V-3044-2014

Sala 1 L’Art Paleolític: els Primers Símbols

Cérvola
Cova del Bovalar (Culla)

En l’època glacial, amb l’arribada
de Homo sapiens, apareixen les
primeres mostres artístiques:
gravats, pintures rupestres i
objectes decorats; creacions carregades de simbolisme que van
servir als caçadors paleolítics com
a mitjà de comunicació.
Els animals són el tema central
i quasi exclusiu en l’art paleolític, de vegades acompanyats
de signes. Les figures humanes
són escassíssimes i sempre poc
naturalistes.
L’inventari actual d’art rupestre
paleolític de la Comunitat Valenciana és reduït. Es coneixen molt

pocs conjunts, entre els quals
destaquen la Cova Fosca
(la Vall d’Ebo, Alacant), la Cova
del Comte (Pedreguer, Alacant),
la Cova de les Meravelles (Gandia,
València) i l’Abric d’En Melià (la
Serra d’En Galceran, Castelló).
La Cova del Parpalló (Gandia, València) és fonamental per la seua
col·lecció de plaquetes gravades
i pintades.

Escena de caça
Detall del panell central
de la Cova dels Cavalls (Tírig)

Salas 2 i 3 L’Art dels Caçadors i dels Agricultors Neolítics
A l’inici de l’Holocé, fa 10.000
anys, el clima va experimentar
una progressiva elevació de les
temperatures i un augment de la
humitat (Període Preboreal). En
les terres valencianes continuen
les cultures de caçadors, ara amb
nova tecnologia i nova organització social: el Mesolític.
Fa uns 7.500 anys va començar
un radical procés de canvi a tota
la conca mediterrània, on les
seues poblacions intercanviaven
productes, tecnologia i idees.
L’Art Macroesquemàtic es
localitza en el territori comprés
entre les serres de Benicadell,

Mariola i Aitana. Es tracta de
les primeres manifestacions
eminentment neolítiques i es
caracteritza per la realització de
grans figures en pintura roja:
humans en actitud d’orants i
motius serpentiformes. El conjunt més representatiu és el Pla
de Petracos (Castell de Castells,
Alacant).
A la conca del Xúquer i en altres
punts aïllats hi ha pintures rupestres semblants que pareixen
correspondre a una evolució
d’este estil. Es tracta del denominat Art Esquemàtic antic.
L’Art Llevantí té una àmplia distri-

bució a la Comunitat Valenciana,
amb més de dos centenars de
conjunts inventariats. La seua
característica principal és la reproducció d’escenes en què intervenen hòmens i animals. El detall
de les representacions permet
conéixer aspectes molt diversos
dels seus autors: indumentària,
armament, adorn personal i
aptituds socials.
Les mostres més importants
d’este estil es localitzen al Maestrat de Castelló, en els barrancs de
la Valltorta i de Gasulla. Les seues
pintures rupestres ens mostren
com van viure els últims caçadors

que van ocupar este territori des
de fa 10.000 anys.

Arquer
Coves de la Saltadora
(Albocàsser / Les Coves de Vinromà)

Sala 4 Noves Formes d’Expressió

Grup d'arquers
Coves dels Ribassals o del Civil (Tírig)

Al llarg del III mil·lenni a.C.
es va produir la consolidació
de l’agricultura en les terres
valencianes i l’inici de l’activitat
metal·lúrgica amb l’elaboració
d’objectes de coure. En este període assistim al desenrotllament
de l’Art Esquemàtic recent en les
seues diverses formes: pintures i
gravats rupestres.
L’Art Esquemàtic que continua
té una àmplia distribució a la
Península Ibèrica i a la Comunitat
Valenciana. Es caracteritza per
representar els sers humans i
els animals com un esquema en
què l’anatomia es reduïx als seus

trets essencials. Els motius més
freqüents són antropomorfs, zoomorfs, ídols i motius geomètrics:
es transforma en un art abstracte.
Al final de l’Edat del Bronze es
realitzen les últimes manifestacions rupestres. I en l'Edat
de Ferro, els pobles ibers van
desenrotllar una cultura d’arrelam
mediterrani que va tindre les
seues expressions més pròpies en
la decoració de les seues ceràmiques i en l’escriptura.
Durant mil·lennis, l’art rupestre
va ser el mitjà d’expressió gràfica
més elaborat; l’escriptura va obrir
una nova etapa.

Dos arquers
Cova Remígia (Ares del Maestrat)

Sala 5 Un Patrimoni Universal

Sala 6 El Territori de Valltorta-Gasulla

L’art rupestre és la manifestació
cultural més directa llegada
pels pobles sense escriptura.
L’inventari de la UNESCO inclou
més de 1.000 llocs a tot el món,
realitzats en un dilatat període
de temps, des de fa 30.000 anys
fins als nostres dies. D’estos, 16
n'estan inscrits en la Llista del
Patrimoni Mundial; entre estos,
l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani
de la Península Ibèrica, en el qual
s’inclou l’art rupestre de la Comunitat Valenciana.

El territori comprés entre els barrancs de Valltorta i Gassulla és un
dels nuclis més importants de l’art
rupestre europeu. En este espai es
conserven 96 conjunts fonamentalment d’estil llevantí. Les
pintures rupestres compartixen el
paisatge amb un variat patrimoni
cultural: jaciments paleontològics,
jaciments arqueològics, construccions rurals i un ric patrimoni històric conservat en les poblacions,
tot això en un paisatge d’elevat
valor ambiental. Per a garantir la
conservació i el desenrotllament
d’este territori s’ha creat el Museu
de la Valltorta-Gasulla.

Arquer
Abric del Mas d'En Josep (Tírig)

Barranc de la Valltorta

