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Patrimonio culturale

El projecte “Patrimonio
Culturale Sardegna
Virtual Archaeology”

l patrimoni arqueològic i arquitectònic
de Sardenya presenta nombrosos
aspectes que no es veuen enlloc més
de l’àrea mediterrània. Les seves peculiaritats
es concentren, en particular, entre la
prehistòria tardana i la protohistòria i el seu
període àlgid se situa durant la civilització
nuràgica. Però també, de l’antiguitat, l’illa
conserva notables peculiaritats que deriven
de la important presència fenícia, cartaginesa,
romana i, després, bizantina. Aquestes
cultures, interactuant amb les cultures locals,
van arribar a construir una cultura específica
amb el seus aspectes materials i immaterials
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encara fàcilment detectables avui dia i que
són part important del patrimoni identitari
illenc. Els aspectes principals de l’arqueologia
i l’arquitectura sarda són coneguts pel gran
públic per meravelles que ja s’han convertit
en patrimoni compartit, com Barumini o
Saccargia; i en un món en el qual ha
esdevingut fàcil trobar informació, es planteja
el problema de la presentació objectiva i
acurada de la cultura identitària de Sardenya,
per part de l’ens públic, de manera que la
pugui fer servir qualsevol tipus d’estudiós i
persona no experta en el sector. Per complir
amb aquesta tasca, s’ha decidit aprofitar

l’espectacularitat de gran part de les restes
arqueològiques i arquitectòniques, les quals,
a més, sovint estan situades en llocs
paisatgísticament atractius fins i tot per a un
públic generalment menys interessat. Però el
veritable desafiament rau en l’intent de
contextualitzar els afloraments arqueològics
en el seu ambient cultural. La idea prové de
l’opinió que les restes de cultures passades
poden «narrar una història» només si
s’«interpreten» juntament amb les altres,
com pàgines d’un llibre que altrament,
aïllades, ens diuen ben poca cosa. En concret,
el projecte tendeix a il·lustrar un monument o
un jaciment mostrant els motius pels quals és
interessant, no solament per si mateix, sinó
també, i sobretot, per la seva importància en
el context cultural i ambiental del qual forma
part. El coneixement d’aquest aspecte
fonamental és útil també per interpretar el
món on vivim, i ens ajuda a comprendre les
raons subjacents a la protecció dels béns
arqueològics i arquitectònics, més enllà de
la seva possible monumentalitat i encara que
pertanyin a cultures, com per exemple la
romana, que habitualment es viuen com
alienes al patrimoni identitari de Sardenya.
Les maneres de divulgar aquest tipus de
coneixement s’articulen segons els mitjans als
quals es destina per ser utilitzat. En tot cas, el
resultat ofert al públic va més enllà de la mera
exposició didàctica del jaciment, per
esdevenir una descripció àmplia i exhaustiva
des del punt de vista cultural.

Contingut i objectiu del projecte
El projecte Patrimonio Culturale Sardegna
Virtual Archaeology es planteja com una
potenciació del Sistema omogeneo di
identità visuale, posat en marxa per la Regió
Autònoma de Sardenya, i la seva finalitat
principal és crear un instrument de
salvaguarda i promoció del patrimoni cultural
de Sardenya. A més, el projecte contribueix a
ampliar el conjunt de productes científics,
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didàctics i divulgatius innovadors en relació
amb llocs de la cultura sarda, per mitjà de la
creació d’un sistema integrat de jaciments
reconstruïts amb les tècniques 3D més
modernes, i posar així a disposició de
qualsevol tipus d’usuari productes d’alta
qualitat, gràficament atractius i amb
abundants dades interactives. Amb aquests
objectius, disset dels jaciments més
importants i emblemàtics per a la història i la
cultura de Sardenya, situats en vuit àmbits
territorials, han estat objecte de
reconstruccions virtuals tridimensionals
amb una qualitat realista, com a resultat
d’una recerca del material bibliogràfic,
arxivístic i cartogràfic, històric i recent. Les
reconstruccions digitals responen a les
hipòtesis reconstructores més acreditades
per la comunitat científica i el món acadèmic,
que tenen el seu origen en excavacions i
recerques de camp, i en l’estudi històricoarqueològic, arxivístic i artístic. Per tant, el seu
grau de fiabilitat respecte de la construcció
originària és el més alt possible, i
reprodueixen el context arqueològic
incloent-hi el paisatge, les estructures
exteriors, els espais interiors i les
ambientacions de la vida real. El producte
digital definitiu s’ha implantat i està
disponible en diversos espais culturals
escollits per la Regió de Sardenya, com ara
museus i universitats, els anomenats punts
d’accés, espais en els quals s’han instal·lat
equips multimèdia interactius destinats al
públic. A més, el producte està disponible en
suport digital per distribuir-lo en congressos,
fires, fòrums i altres esdeveniments del sector
turístic. La finalitat específica de la Línia
d’Activitat 1.2.3. és, en efecte, augmentar la
producció, divulgació i compartició de
continguts digitals que tenen a veure també
amb els béns culturals, encaminats a la
millora del patrimoni de coneixements de les
diferents classes d’usuaris, a més de
potenciar l’educació dels diferents grups
d’estudiants, en previsió de repercussions
•
socioculturals al territori.
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Villagrande Strisaili • Complex
nuràgic de S’Arcu ’e Is Forros

E

l santuari nuràgic de S’Arcu ’e Is Forros
és a la vall del riu Pira ’e Onni, a la
ruralia de Villagrande Strisaili, als
confins entre la Barbaja i l’Ollastra, al sud del
pas de Correboi. La localitat, coneguda amb
el topònim sard Interrabbas, que revela el seu

↑ Foto aèria del jaciment de S’Arcu ’e Is Forros

origen antic, està delimitada naturalment per
dos cursos d’aigua i està lligada a la pràctica
plurisecular de la transhumància. El jaciment
reuneix un context arqueològic que va del
s. xV al s. Ix aC i que comprèn un poblatsantuari amb edificis de culte del tipus
mègaron, construït sobre un assentament
nuràgic del bronze mitjà. Molt a prop hi ha el
nurag Arcu’e Sforru i el nurag Lotzoracesus,
amb una tomba de gegants annexa.

↓ Foto aèria del nurag Arcu’e Sforru

Interior del temple mègaron 1
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Per tal d’aturar el saqueig de l’extensa àrea
arqueològica, a partir de la dècada de 1980, la
Direcció Arqueològica de Sardenya va
emprendre un seguit d’excavacions, els
resultats de les quals han contribuït al
coneixement del jaciment i a la troballa de
restes de notable valor científic, capaces de
descriure detalladament alguns aspectes de

la vida quotidiana, de les activitats
productives i de la religiositat de la comunitat
nuràgica assentada a la zona. Els monuments
que avui es poden visitar estan fets amb
pedres locals de forma i mida diverses, i que
han donat lloc a una arquitectura de tipus
mixt. A l’àrea sagrada, per exemple, es va
utilitzar el granit per construir murs formats

per filades irregulars de mida diversa. En
canvi, l’esquist es va emprar per cobrir tota
l’estructura dels temples, potser per la seva
qualitat de refracció de la llum solar. A més, la
notable mestria assolida en el treball de la
pedra calcària es pot contemplar en els
elements complementaris estretament
relacionats amb el lloc de culte; així, per

exemple, s’han trobat bases amb orificis per
inserir bronzes votius. Les primeres
excavacions que s’hi van fer van ser les del
«temple mègaron 1», construït amb blocs de
granit i d’esquist de mida diversa, amb planta
subrectangular, subdividit en quatre espais i
l’entrada que dóna al sud, i amb una llargària
total de 17 m i una amplària compresa entre

Reconstrucció del santuari nuràgic de S’Arcu ’e Is Forros
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els 5,50 m i els 6,50 m. El monument va
conèixer dues fases constructives diferents
que van portar, després d’un incendi (s. xII-xI
aC), a un nou repartiment de l’espai interior, a
la reestructuració de la façana i de la part
posterior d’un edifici més antic del tipus
doblement in antis, és a dir, que davant i
darrere presenta estructures

↑ Interior del temple mègaron 1
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arquitectòniques verticals anomenades antes,
uns pilars sortints als extrems de les parets de
l’edifici. Les parets perimetrals interiors,
lliscades i molt sobresortints, presenten a la
base un sòcol lític sortint que s’usava també
com a banc o base de suport. Se suposa que,
originàriament, l’edifici estava cobert per un
sostre amb dos aiguavessos sostingut per

↓ Detall de la façana posterior del temple mègaron 1

bigues de fusta i complementat amb lloses
d’esquist. L’aigua que s’usava durant les
ablucions rituals sortia a l’exterior per una
obertura rectangular realitzada al costat dret
de la segona cambra i confluïa dins un
conducte. El temple està tancat dins un gran
tèmenos, un recinte extern de planta
subel·líptica, proveït d’un banc a la base del

↑Tèmenos que tanca l'entrada al temple mègaron 1

mur perimetral. Aquest espai obert destinat
al descans dels fidels engloba en la seva
estructura una cabana que forma part de la
fase constructiva més antiga del jaciment.
A l’oest del tèmenos hi ha un edifici circular
amb entrada trapezoïdal, que es considera
que és una estructura polivalent de suport al
temple. A prop del «temple mègaron 1» es

↓ Reconstrucció del temple mègaron 1
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conserven dos forns contigus, de forma
circular, usats per fondre els minerals de
coure, plom i ferro, i una cabanya circular.
Durant el període 2007-2011, noves
campanyes d’excavació van fer sortir a la llum
altres dos temples. D’aquests, el «temple
mègaron 2», construït amb granit i esquist

↑ Els forns de fosa
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locals, té una planta rectangular semicircular
que fa 14,5 m de llarg, dividida en tres espais
originàriament coberts amb sostre amb dos
aiguavessos, fet amb pals de fusta i brancam.
A l’interior de l’espai posterior semicircular
s’ha descobert un altar votiu construït amb
una subcapa de còdols de riu a la qual se

↓ Reconstrucció dels forns de fusió

superposen cinc filades de blocs quadrejats,
extrets de roques efusives no locals, basalt i
vulcanita. La façana central està embellida
elegantment amb dues pròtomes de moltó
esculpides en alt relleu al basalt. Damunt, a la
paret al centre de l’altar, es va col·locar una
llar ritual de blocs basàltics cuneïformes,

↑El temple mègaron 2

units entre ells amb grapes de plom, a imitació
de les mènsules de les torres nuràgiques.
Aquest temple també està tancat dins un
ampli tèmenos de forma irregular amb banc,
al qual donen altres dues cambres
rectangulars: en aquest espai probablement
es duien a terme rituals relacionats amb el

↓ L’espai amb àbsida on es va trobar l’altar-llar
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culte, com posen de manifest les nombroses
troballes que atesten una freqüentació
compresa entre el bronze final i la primera
edat del ferro. L’excavació de l’edifici
documenta tres diferents fases constructives:
a l’inici del bronze recent es va construir el
temple rectangular, amb la part anterior in

antis i la paret de fons semicircular. Durant
el bronze final es va tapiar l’entrada in antis i
s’hi afegí el tèmenos, amb l’entrada que
donava al sud, alineada amb la de les sales
arquitravades del temple. Al petit espai amb
àbsida situat al fons es va col·locar un altarllar. Durant l’edat del ferro, en la tercera fase

constructiva, s’hi van afegir sales accessòries
de planta rectangular, accessibles des d’una
entrada oberta al costat dret del tèmenos.
Durant la campanya d’excavacions del 2010
es va explorar un altre edifici rectangular, una
mena de temple de tipus mègaron en desús,
el tercer, en el qual es conservava un forn

↑ Reconstrucció del temple mègaron 2

amb xemeneia usat per elaborar els metalls.
El santuari era en un poblat caracteritzat per
una notable activitat artesana metal·lúrgica,
capaç de produir tots els objectes donats
com a ofrenes o usats a les pràctiques
litúrgiques realitzades als llocs de culte.
Una illa de cases, una insula, edificada a prop

↓ Reconstrucció del temple mègaron 2

Vista del temple mègaron 2
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del «mègaron 3», sobre un terreny més aviat
escarpat, envoltada d’una muralla exterior,
estava formada per dotze espais sotmesos
contínuament a adaptacions i modificacions
que encara avui són visibles a l’estructura de
la muralla, i disposats al voltant d’un pati

↑ Vista de l’insula 1
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central circular cobert amb un paviment
d’argila batuda. No gaire lluny hi ha un
segon conglomerat de cabanyes, l’insula 2,
ubicada en una zona de fort pendent entre
els mègaron 1 i 3, i que només ha estat
excavada parcialment.

↓ Els espais de l’insula 1

Al seu interior s’han localitzat deu espais
disposats al voltant d’un recinte, un tèmenos
subel·líptic. Són especialment interessants
els tres trasters amb un contingut que
supera els 500 kg de metalls tresorejats.
Entre els materials recuperats dels espais i

↑Reconstrucció de l’insula 1

dels trasters hi ha molts objectes de bronze i
de ferro, a més de recipients ceràmics, entre
els quals els fragments d’una àmfora
nansada de tipus cananeu amb inscripció
gravada en caràcters fenicis filisteus
•
(s. Ix i VIII aC).

↓ Espai de l’insula 2
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Tortolì • Torres i torres
costaneres d’Arbatax

A

rbatax és al centre de la costa
oriental sarda, en un punt on el litoral
presenta promontoris i cales, a prop
del Capo Bellavista i a les proximitats
immediates de l’estany de Tortolì, en una
zona que en totes les èpoques ha representat
un lloc propici per a l’assentament humà.

Vista des de la torre de San Gemiliano
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Aquesta configuració costanera ha fet que el
lloc s’aprofités per la seguretat del seu
atracador i, en efecte, els estudiosos han
col·locat prop de l’actual estany costaner de
Tortolì el port d’època punicofenícia i
romana, tot i que no és improbable que
també hi hagués estructures portuàries al lloc
de l’actual port d’Arbatax. Qualsevol que fos
la seva ubicació, és força segur que
representava una etapa important per a les
rutes comercials que portaven vers les costes

El promontori amb la torre de San Gemiliano
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centre-occidentals italianes i al nord d’Àfrica,
com ho demostren les troballes submarines
d’àmfores i lingots de metall a les aigües
davant el Capo Bellavista. El lloc va mantenir
la seva importància també a les èpoques
successives, fins al punt que justament aquí,

↑ La torre de San Gemiliano i, sobre el
↑ promontori de la dreta, el far de Bellavista

entre els s. xVI i xVII, es van construir tres
torres de guaita i defensa per protegir el
territori de les incursions dels pirates. Les
torres de San Miguel i de San Gemiliano
encara són visibles, mentre que la tercera,
anomenada «di Largavista» es va enderrocar

a la segona meitat del s. xIx per deixar lloc al
far de Bellavista. A Sardenya, la construcció
de les primeres torres per a la defensa
costanera es remunta als primers anys del
s. VIII dC, quan van començar les incursions
dels àrabs al llarg de les costes de l’illa. Del

s. Ix al s. xV, durant el període dels jutjats, es
van construir moltes fortificacions que
permetien vigilar les costes sardes. Durant el
domini espanyol de l’illa, especialment al
principi i durant tota la primera meitat del
s. xVI, les incursions augmentaren

↓ La torre de San Miguel

La torre de San Miguel
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considerablement i a partir del 1570 es
començà a projectar una xarxa de fortaleses
per a la defensa de les costes. El 1587, el rei
Felip II d’Espanya va constituir la Reial
Administració de les Torres, encarregant-li la
tasca de construir noves torres, gestionar-les,

↑ La torre de San Miguel i,
↑ al fons, el far de Bellavista
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reclutar-ne els soldats i proveir-los d’armes.
El fenomen de la pirateria va cessar al principi
del s. xIx i, consegüentment, les torres
costaneres van perdre les seves funcions. En
general, les torres estaven situades en punts
estratègics des d’on era possible escrutar

↓ Reconstrucció de la torre de San Miguel

amplis trams de mar i cada torre estava
posicionada de manera que hom es podia
comunicar per mitjà de senyals lluminosos
amb les torres veïnes. La torre de San Miguel,
originàriament indicada en àrab com Arba a
Tasciar, és a dir, la ‘catorzena torre’, hauria

↑ Reconstrucció del pati d’armes
↓ de la torre de San Miguel

donat el nom al burg d’Arbatax, que va créixer
amb el transcurs del temps al voltant de la
torre. La poderosa estructura, construïda a
mitjan s. xVI amb blocs de granit i pòrfir, i amb
una alçària de 15 m, té forma troncocònica i
en el seu interior està dividida en dos nivells

↓ Reconstrucció de la torre
↓ de S. Miguel e del port
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que es comuniquen per mitjà d’una escala
interna del mur. La torre, que vigilava el port,
tenia canons i espingardes, i al llarg dels
segles va ser objecte de nombrosos atacs i
intents de desembarcament. El 1846, l’edifici
va perdre la seva funció de guaita i defensa

↑ Reconstrucció de la torre
↓ de San Miguel e del port
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per esdevenir una caserna de la Guardia di
Finanza. La torre de San Gemiliano, edificada
el 1587, s’anomenava originàriament
Taratasciar, que en àrab vol dir la ‘tretzena
torre’; al s. xVII s’anomenava torre de Zacurru i
solament a partir de 1767 es va començar a

↓ Reconstrucció de la
↓ torre de San Gemiliano

anomenar amb el nom actual. S’alça a 43 m
sobre el nivell del mar, en un petit promontori
que vigila la badia de Porto Frailis, a uns 4 km
de Tortolì. Des de la torre, la vista arriba fins
als 25 km. Construïda amb blocs de granit
local, té forma troncocònica i una estructura

↑ Reconstrucció de la
↓ torre de San Gemiliano

esvelta com a resultat d’un diàmetre de 7 m i
una alçària de 12 m. A l’entrada, sobrealçada
uns 4 m per garantir una millor defensa de
l’edifici, s’hi podia accedir emprant una escala
de corda o de fusta. L’espai on s’allotjaven els
soldats de guàrdia era una petita sala

↓ Reconstrucció del pati d’armes
↓ de la torre de San Gemiliano
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cupulada d’uns 13 m2, amb dues espitlleres
per a les boques de foc. Per mitjà d’una escala
de fusta, a través d’una trapa, s’accedia al
terrat on hi havia els canons i on els
soldats es protegien rere un parapet d’obra

↓ Reconstrucció de la torre de Largavista
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present només al costat de la torre que
dóna a terra. Hi estaven assignats un alcaid,
és a dir, un capità de la torre, dos soldats i
un arsenal constituït per sis fusells, un
canó i dues espingardes.

↓ Reconstrucció del pati d’armes
↓ de la torre de Largavista

Es va desmantellar pocs anys després de la
supressió de la Reial Administració de les
Torres de l’any 1842. La tercera torre,
anomenada «di Largavista», es va edificar
abans del 1639 al cim del promontori i fou

↑ El far de Capo Bellavista

enderrocada el 1866 per permetre la
construcció del far de Bellavista. El nom de la
torre derivava del fet que,
des d’aquest lloc, la vista s’estenia
•
fins a més de 45 km de la costa.

↓ El promontori amb la torre de San Gemiliano
↓ vist des del far de Bellavista
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Àmbit territorial Ogliastra | Llocs culturals principals

01. Arzana • Nurag Ruinas
El poble d’Arzana, situat en
una posició panoràmica a mig
coster del mont Idolo, conté al
seu territori el vessant oriental
del massís del Gennargentu,
hàbitat de boscos exuberants,
on viuen muﬂons, cérvols i
àguiles daurades. A les valls
del Flumendosa romanen
boscos primaris, com el bosc
de teixos seculars de
Tedderieddu. A la muntanya,

romà-medieval. Des de la
carretera S.S. 389, la carretera
vers el llac de l’Alto
Flumendosa zigzagueja al llarg
d’un recorregut amb vistes
espectaculars del pic de Perda
Liana i del Monte Tonneri.
Seguint la carretera que puja
pel costat meridional del
Gennargentu s’arriba al Nurag
Unturgiadore, construït a una
altitud de 1103 m. Més al sud,
una altra pista s’enﬁla ﬁns a
l’important poblat nuràgic de
Ruinas, el més elevat de l’illa.
Ediﬁcat a una altitud de
1200 m als peus dels cims del

Nurag Orruinas

val la pena visitar la font de
Funtana Orrubia i les
cascades de Pirincanis. El
territori està freqüentat des de
l’època prehistòrica, i en són
testimoni les domus de janas
de Perdixi, mentre que en
època protohistòrica hi van
aparèixer nombrosos conjunts
nuràgics. A la localitat de
Tedderieddu, a prop del
poblat de Silisè, s’han
descobert ruïnes que
corresponen a un poblat
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tipus tholos intacta. Al voltant
del nurag hi ha les restes
d’unes 200 cabanes circulars i
una de forma subrectangular,
utilitzada potser com cabana
comunitària. A pocs centenars
de metres del nurag hi ha
també dues tombes de
gegants. Quasi amb tota
certesa es tractava d’un centre
muntanyenc important, un
punt de referència per als
nombrosos pastors de la zona.

Valls del Flumendosa

El Flumendosa

Gennargentu, en un
suggeridor escenari de
muntanya, el nurag es va
construir amb roques de
granit local i presenta una
torre central unida a tres
laterals per mitjà d’un poderós
bastió que inclou un pati
central. La cambra de la torre
central encara té la volta de

El jaciment es va utilitzar des
de l’època imperial romana i
s’ha demostrat que hi va haver
fases de freqüentació
esporàdica ﬁns a l’època
moderna associades a
l’activitat pastoral. Una
llegenda popular explica que,
en una època indeterminada,
els habitants dels centres
d’Adana, Bidda Silisè i Cortes
Macèddu van abandonar els
seus pobles arran d’una pesta i
es van refugiar a Arzana.

02. Bari Sardo • Torre
de Barì
El poble de Bari Sardo està
situat a poca distància del
mar, entre els turons de Su
Pranu i Pitz’e Monti i els
altiplans de Teccu i Su Crastu.
No està clar l’origen del nom
Barì, que es va transformar en
el topònim actual amb un
Reial decret del 1862.
L’església de la Beata
Verge de Montserrat,
construïda al s. xVIII, s’imposa
al teixit urbà amb la seva
cúpula octagonal i el
campanar de 35 m d’alçària.
A l’entrada del centre habitat,
sobre els turons de Su Pranu,

aragonesa. Ediﬁcada al s. xVI
com a torre de guaita i
defensa, des del terrat la vista
s’estén de Capo Bellavista a
Capo Sferracavallo, ﬁns a la
desembocadura del riu
Mannu. Realitzada amb
carreus de granit i basalt, té
forma troncocònica i una
alçària d’uns 13 m. Al seu
interior hi ha una petita
cambra interna amb volta
cupulada, a la qual s’accedia
per una entrada situada a
quatre metres del terra.
Aquest espai podia allotjar
una petita guarnició. Sota el
paviment de la cambra hi ha
una cisterna, i a l’esquerra hi
ha l’escala que porta al terrat.
Cap al nord, el promontori de
Punta Niedda tanca la Marina
di Barì i porta a la badia de
Cea, amb la platja d’Is

Torre de Barì

hi ha la necròpoli neolítica
de Funtana Su Rettore,
composta per tres domus de
janas bicel·lulars ben
conservades. La vocació
turística del poble s’ha
imposat a la vocació agrícola i
ramadera; així, avui dia, vil·les,
hotels i càmpings sorgeixen
entre les cases colonials i les
antigues cledes. La Marina di
Barì, amb una llargària de
9 km, és famosa per la
presència d’una torre

Gennargentu. S’alça al voltant
de l’església de Sant Nicolau,
edificada al s. xVII amb formes
barroques. Al seu terme hi ha
una zona muntanyosa, més
aviat salvatge, i una zona
costanera de les més
encantadores de la
Mediterrània. A la zona
muntanyosa hi ha l’altiplà del
Golgo, un dels llocs més
importants de Sardenya pel
que fa a l’interès natural, pels
seus paisatges abruptes de
pedra calcària i de boscos
d’alzines seculars. Al centre de
l’altiplà hi ha el famós abisme
de Su Sterru, una fossa
càrstica de 280 m de fondària.

Església campestre de Sant Pere

Platja d’Is Scoglius

Scoglius Arrubius delimitada
per dos atractius farallons de
pòrﬁr vermell.
03. Baunei • Església
de Sant Pere
El poble de Baunei està
immers en un magnífic
paisatge entre els cims del
Supramonte i els del

A poca distància de la cavitat
hi ha l’església campestre de
Sant Pere. Com moltes altres
esglésies de l’illa, potser es va
construir sobre un lloc de
culte prehistòric, entre els
s. xVII. Just enfront de
l’entrada del santuari hi ha un
betil que fa poc més d’un
metre d’alt, una troballa única
a Sardenya perquè mostra un
rostre humà esculpit, i que
prové d’una tomba de gegants
no gaire allunyada del nurag
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Orgoduri. A prop de l’església
hi ha també dos pous, potser
excavats en època nuràgica.
L’església està tancada dins un
recinte de pedra i està
envoltada d’is cumbessias, és a
dir, les casetes per a les
persones que participen en
una novena en honor del sant.
La façana, lliscada amb calç,
s’alça ben per sobre del sostre
de la sala; presenta un portal
amb arquitrau de fusta de
ginebre i coronat d’un òcul.
Dalt s’alça un campanar de
paret amb tres ulls i un timpà
triangular. La resta de l’edifici
està feta amb carreus
traquítics de mida mitjana. A
l’interior, molt simple i amb

mentre que més al nord hi ha
l’areny de Cala Sisine. La
platja més bonica és aquella
que els habitants de Dorgali
anomenen Cala Mariolu,
batejada així pels pescadors
de Ponça en record de la foca
monjo del Mediterrani; a
Baunei, però, l’anomenen “Is

monument natural de Perda
Longa o Agugliastra, una
agulla calcària que fa 128 m
d’alt i cau a plom sobre el mar.
El lloc ofereix escenaris
meravellosos, des de la Punta
Giradili fins al Capo di Monte
Santu. Encara més al sud, el
terme de Baunei inclou la
localitat balneària de Santa
Maria Navarrese, important
per la presència d’un port
turístic des del qual parteixen
les barques que fan la visita
del golf d’Orosei. Presenta una
bonica platja protegida per
una imponent torre
espanyola. Al costat de la
platja, dins un petit parc que
conserva algunes oliveres

04. Cardedu • Domus de
janas de Monte Arista
El poblet de Cardedu va ser
construït després de la
inundació en 1951 que va
obligar els habitants de Gairo
per desplaçar-se a la costa i es
va convertir en un municipi
independent en 1984. Al seu
territori es conserven molts
vestigis del passat prehistòric,
com les domus de janas de
Monte Arista i els menhirs
de Costa Ibba i el pou sagrat
de Su Presoni. La necròpoli
d’Arista està composta per
deu tombes excavades dins
afloraments de granit aïllats,
treballades curosament i en
òptim estat de conservació;

una única sala, es conserva la
imatge del sant. La zona
costanera del terme de
Baunei, compresa al golf
d’Orosei, és un entorn natural
d’extraordinària bellesa,
caracteritzat per alts penyasegats que cauen a plom
sobre el mar i on sorgeixen
petites platges de somni.
L’esplèndida Cala Goloritzè es
distingeix per la seva agulla,
amb una alçària de 148 m,
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Santa Maria Navarrese

Perda Longa

puligi de nie” (‘puces de neu’)
per la blancor dels milions de
petits còdols que formen les
seves platges. L’última platja
de Baunei és la famosa Cala
Luna (Cala Ilune). Cap al sud,
deixant la carretera S.S. 125 es
pot arribar fàcilment al

centre històric s’erigeix
l’església parroquial
dedicada a Sant Gabí Màrtir,
construïda al s. xx sobre un
edifici del s. xVI. A la part més
alta del poble hi ha el bonic
Parc del Carmine, des d’on es
gaudeix d’una magnífica vista
del mar i on es conserven les
ruïnes de dos nurags i el
santuari del Carmel, que es
remunta al s. xVI, però que es
va refer recentment. Presenta
planta en forma de creu i la
façana simple està precedida
d’una llarga escalinata; a tall
d’embelliment, un portal
rectangular coronat d’un òcul.
A l’interior, sota un sostre amb
dos aiguavessos, es conserven
algunes escultures de fusta. La

Parc del Carmel

Cala Ilune

Cala Goloritzè

Pera i Sa Spiaggetta, amb
còdols de dimensions
notables; cap al nord, les
platges de Foddini, Tramalitza
i Museddu, als confins amb
Barisardo. Cal destacar la
producció vitivinícola de
qualitat al territori de
Cardedu.

mil·lenàries, hi ha l’esglesiola
de Santa Maria, la
construcció de la qual, segons
la llegenda, va ser encarregada
l’any 1052 per Isabel, una de
les filles del rei de Navarra, qui
va escapar d’un naufragi
refugiant-se amb el seu vaixell
en aquesta badia. Com a
reconeixement, va fer edificar
l’esglesiola i la va dedicar a
Santa Maria, i després s’hi
afegí l’adjectiu Navarrese.

Perda Liana

Marina di Gairo

les tombes són de dos tipus:
monocel·lulars i bicel·lulars.
El principal motiu d’interès
del territori és la Marina di
Cardedu, caracteritzada
per platges aïllades i poc
freqüentades, protegides
per esculls amb una peculiar
coloració vermellosa.
La carretera que porta a la
zona litoral es divideix en dos:
cap al sud trobem les
boniques platges de Perd’e

Centre històric

05. Elini • Santuari
del Carmel
El poblet d’Elini descansa als
peus del Monte Armidda
(1270 m). El seu terme compta
amb moltes fonts que
afavoreixen el conreu de
vinyes i arbres fruiters. Al

festa dedicada a la Verge del
Carmel se celebra a mitjan
juliol i és una de les més
importants de l’Ollastra.
06. Gairo San’Elena •
Monument natural
de Perda Liana
El poblet de Gairo Sant’Elena
està situat al vessant est de la
vall del riu Pardu, enfront del
Monte Osini, i està precedit
de l’antic nucli abandonat a
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causa de les inundacions de
1951-1953. El seu territori es
caracteritza per paisatges
encantadors, com els que
hom pot gaudir des d’un dels
monuments naturals més
bonics de Sardenya, el pic de
Perda Liana (1293 m), al nordest del poble i sobre l’altiplà de
Pranedda. Perda Liana és la
muntanya símbol de l’Ollastra,
visible des de bona part de la
Sardenya central. Es tracta
d’un imponent bastió de
forma troncocònica format
durant el Juràssic (fa 130-150
milions d’anys) com a
conseqüència d’un llarg
procés de sedimentació en un
ambient submarí, com ho
demostra la presència de

als peus del Taccu Isara, on hi
ha la gruta del Marbre i
l’estació del Trenet Verd. Al
terme de Gairo també hi ha
una zona costanera, la Marina
di Gairo, a la qual s’arriba per
una carretera panoràmica que
passa fregant els esculls de
roques vermelles amb petites
platges d’aigua cristal·lina que

07. Girasole • Nurag Santu
Tomau
El poble de Girasole sorgeix
a tot just un quilòmetre del
mar, tot i que el terme
municipal no arriba ﬁns a la
costa. De l’antiguitat de la
presència del l’home a la zona
en són testimoni quatre
nurags que daten des del
bronze mitjà. D’aquests, el
nurag Santu Tomau es
distingeix per la imponent
obra poligonal de grans blocs
de granit amb els quals es va
construir. A poca distància del
nurag, a la localitat de
Birdesu, la troballa de
fragments ceràmics que
daten des de l’època romana
testimonia que la zona

construït una escala portuària
a la costa d’Ogliastra,
probablement situada a la
costa de Tortolì-Arbatax, a
prop de la zona de l’actual
estany. El topònim Girasole
apareix amb la forma Gelisoi
en un document del 1140. Al
centre del país s’alça l’església
de Nostra Sra. de Monserrat,
ediﬁcada entre els s. xVI i
xVII.
08. Ilbono • Àrea
arqueològica d’Scerì
El poble d’Ilbono, situat enmig
d’un paisatge de vinyes i
oliveres, estava freqüentat des
de l’antiguitat, com ho
demostra l’existència de
diversos jaciments

nombrosos fòssils marins
disseminats pel territori, i com
a resultat de l’erosió al llarg de
milions d’anys. Les seves
parets fan uns 50 m d’alçària i
té un diàmetre
d’aproximadament un
centenar de metres. Una
carretera tortuosa en direcció
nord-est travessa un paisatge
calcari de pastures i perfums
de muntanya per arribar a la
localitat de Gairo Taquisara,
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Nurag Santu Tomau

Platja de Coccorrocci

s’hi intercalen. De l’areny de
Sa Perd’e Pera arribem a la
platja de Su Sirboni i a la de
Capo d’Asta; passat el
promontori, la carretera
s’enfila pel vessant
septentrional del Monte Ferru,
per després baixar de nou vers
l’aïllada i salvatge platja de
Coccorrocci.

del poble s’alça l’església de
Sant Joan Baptista,
construïda al s. xVII sobre un
edifici romànic; l’església de
Sant Cristòfol, per la seva
banda, ofereix una bonica
vista de la població.
09. Jerzu • Nurag
Sa Domu ’e S’Orcu
El poblet agrícola de Jerzu,
coronat del cingle de Porcu ’e
Ludu (817 m) i del Monte
Troiscu (845 m), està immers
en un paisatge incontaminat
de cingles calcaris, amb vistes
que arriben fins a la costa de
l’Ollastra. Als vessants de la
vall del riu Pardu i a la plana
de Pelau s’estenen nombroses
vinyes. Jerzu és, efectivament,

Nurag Scerì

Vigneto

Gairo Taquisara

excavades en dos blocs
erràtics a la base del pic. El
nurag es remunta als s. xV-xII
aC i està format per una torre
central, realitzada de manera
especialment curosa tot i la
manca de la coberta ogival; un
passadís amb nínxols hipogeus
que uneix la torre amb una
altra estructura situada més

també va estar freqüentada
en èpoques posteriors a
la nuràgica. Alguns estudiosos
han proposat identiﬁcar el
Sulpicius Portus del qual
parlen les fonts antigues
(Itinerario Antoniniano, s. IIIIV dC), amb Girasole. De
moment, no hi ha cap prova
arqueològica que conﬁrmi
aquesta hipòtesi, tot i que és
versemblant que els fenicis i
cartaginesos haguessin

Raïm cannonau

Nurag Scerì

arqueològics, el més
important dels quals és el
d’Scerì. Seguint la carretera
S.S. 198 vers Tortolì i a mà
dreta després de la caseta del
peó caminer de Baunuxi, l’àrea
d’Scerì està situada dalt d’un
sortint granític, en una
suggeridora posició
panoràmica sobre el litoral de
l’Ollastra. Hi trobem un nurag
compost, un extens poblat
nuràgic i dues domus de janas

Domus de janas di Scerì

avall i que està en bon estat de
conservació; i un antemural a
la part baixa, amb la funció
principal d’esglaonament i
consolidació. A la zona de la
plana hi ha el poblat, on s’han
descobert algunes cabanyes
emprades com a habitatges.
Les domus de janas són del
tipus monocel·lular. Al centre

un dels pobles sards més
coneguts per la producció
vitivinícola, amb unes 10.000
tones de raïm anuals.
El celler cooperatiu, a
l’entrada del poble, produeix
una varietat òptima de
Cannonau Rosso DOC
(‘garnatxa’). El poble ofereix
també llocs d’interès
arqueològic, com les domus de
janas de Perda Puntuta i de
Sa Ibba s’Ilixi, una trentena de
Sardegna Virtual Archaeology 37

nurags i una necròpoli púnica
al pic de Monte Corongiu.
Entre els jaciments més
importants hi ha el nurag Sa
Domu ’e s’Orcu, que s’alça
sobre el turó de Su Concali i es
remunta a un període
comprès entre el bronze mitjà
i l’edat del ferro. Malgrat que el
jaciment no presenta un estat
de conservació òptim, és
interessant perquè la torre
principal reposa quasi per
complet sobre un aflorament
rocós. Al centre del poble hi
ha un interessant Museu
Naturalista i Ambiental,
que conserva exemples del
valuós patrimoni ambiental
de la zona.

commemoratives dedicades a
personatges il·lustres que
s’allotjaren a la ciutat atrets
per la temperància i la
salubritat del clima. Al final del
Corso hi ha l’església de
Santa Maria Magdalena, amb
estructura del s. xVI, i el
Museu Diocesà, amb restes

a mà esquerra i arribar fins a
l’encantador bosc de Seleni,
amb alzines, castanyers i
roures i que està situat en un
altiplà granític a uns 1.000
metres d’altitud. Dins el bosc
hi ha el Parc Arqueològic
de Gennacili-Seleni, que
comprèn les restes del
nurag Gennacili, de dues
tombes de gegants i de dues
fonts sagrades. De
l’assentament nuràgic resta
només el basament i els
vestigis del poblat de
cabanyes circulars. Les dues
tombes de gegants es van
edificar amb roques de granit
local de mida mitjana.
Ambdues presenten el clàssic

materials trobats durant les
excavacions daten des de
l’edat del bronze mitjà i final
(s. xVI-Ix aC). Alguns petits
bronzes votius provinents del
parc de Seleni es conserven al
Museu Arqueològic Nacional
de Càller.
11. Loceri • Nurag Cea
El poblet de Loceri descansa
als peus dels contraforts del
Gennargentu, en una fèrtil vall
que baixa fins al mar. Al centre
de la població hi ha l’església
de Sant Pere apòstol, del
s. xVIII, i el Museu Etnogràfic
«Sa Domu ’e s’Olia», allotjat
en un molí d’oli del 1910. Als
camps al nord-est del poble hi

10. Lanusei • Àrea
arqueològica de
Gennacili-Seleni
Situat en una posició
panoràmica sobre la costa de
l’Ollastra, Lanusei és la capital
històrica de la regió, i va ser
seu provincial del 1821 al 1859 i
seu episcopal des del 1927. El
centre històric és molt
interessant, amb antics palaus
i places elegants. Pels carrers
es veuen les inscripcions
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Panorama

Església de Don Bosco

arqueològiques, pergamins,
pintures, xilografies i
estampes. A la part baixa del
poble hi ha l’església de
Don Bosco i l’estació del
Trenet Verd. Fora del poble,
seguint la carretera vers
Nuoro, val la pena desviar-se

Domu de Donna Nassia»,
allotjat en una casa senyorial
setcentista i que compta
ùamb una col·lecció de vestits
típics, decoracions, estris de
cuina i ormeigs que es
remunten, en general, al
s. xIx. Al turó granític de
Tracucu hi ha les domus de
janas de Fund’e Monti, amb
tretze tombes excavades
entre els anys 3500 i 2800 aC,
i utilitzades almenys ﬁns al
bronze antic. Hi ha tombes de
tipus monocel·lular i
bicel·lular, però algunes
presenten un esquema més
complex, amb diversos espais
connectats entre ells. Algunes
tombes es caracteritzen per la

Centre històric

Parc Arqueològic de Seleni

Àrea de Gennacili-Seleni

grosses roques granítiques
desbastades i que fa uns 9 m
de diàmetre, s’accedia per un
passadís curt, mentre que una
escala situada a l’esquerra de
l’entrada portava a un segon
pis, actualment enfonsat i el
material del qual obstrueix la
mateixa escala d’accés.

esquema planimètric de cos
amb àbsida, passadís cobert i
exedra enfront de l’entrada. La
primera, que es remunta al
s. xV aC, és del tipus de
dolmen amb estela cintrada,
presenta una exedra
semicircular i una cambra
sepulcral que fa uns 8 m de
llarg. La segona tomba data
des del s. xV-xIV aC, amb les
pedres disposades en fileres i
amb una llargària d’11 m. Els

Castell de Medusa

Nurag Serra Uleri

ha l’església de Sant Bachisio,
del s. xVII. Des del cim del turó
que domina el poble, on hi ha
el nurag Serra Uleri, es
gaudeix d’una vista esplèndida
fins al mar. A l’altiplà de Taccu
s’alça el nurag Cea, que data
des del bronze recent i que
està format per una torre
principal i una secundària,
afegida probablement en una
època posterior. A la torre
principal, edificada amb

Església de Sant Bachisio

12. Lotzorai • Castell
d’Ogliastra
Al centre de la plana entre el
riu Pramaera i el riu Girasole,
Lotzorai presenta un bonic
litoral amb les platges d’Is
Orrosas i d’Iscrixedda. Val la
pena visitar el Museu «Sa

presència del dromos, és a dir,
un passadís d’accés excavat
a la roca. Sobre un turó als
afores, al sud del poble,
s’alcen les ruïnes del Castell
d’Ogliastra, conegut també
com Castell de Medusa a
partir de la primera meitat
del s. xIx. Es va construir al
s. xIII, probablement pels
jutges de Càller, sobre les
restes d’una fortalesa púnica
del s. V-IV aC per la necessitat
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de defensar el territori. El lloc
també va ser utilitzat pels
romans, ja que des d’aquí era
fàcil controlar les carreteres
vers l’estany de Tortolì, on els
estudiosos creuen que hi
havia l’antic Sulpicius Portus
citat en la Geografia de
Ptolemeu. El fortí, després de
diversos esdeveniments que
van fer que passés de mans
dels genovesos a les dels
pisans, es va convertir en
propietat dels Carroz, comtes
de Quirra. És probable que
originàriament tingués
planimetria amb torres

San Giorgio, un pas natural i
gorja escarpada que comunica
les dues valls, la del riu Pardu
al nord-est, i la del
Flumineddu, al sud-oest. La
gorja està delimitada per
parets altes de pedra calcària i
es caracteritza per diverses
diàclasis (fractures en una

Aquest topònim, juntament
amb la troballa de monedes i
materials ceràmics, ha portat
alguns estudiosos a plantejar
la hipòtesi de la presència
d’una posició militar a l’època
romanobizantina o d’un
castell a l’època medieval.
Seguint per la carretera de
muntanya s’arriba a l’altiplà de
Taccu, on hi ha el nurag
Serbissi. En una magnífica
posició en la cota 963,
dominant les muntanyes de
l’Ollastra, el conjunt nuràgic
es va construir entre els s. xV i
xI aC, sobre el sostre d’una

ogival intacte i a l’esquerra del
passadís d’entrada s’obre l’ull
de l’escala que mena al pis
superior. Les altres torres i el
bastió pertanyen a fases
posteriors. Tot al voltant del
nurag hi ha algunes cabanyes
circulars de dimensions
notables.
14. Perdasdefogu • Nurag
S’Orcu ’e Tueri
El poblet de Perdasdefogu és
en un lloc aïllat entre les
regions de l’Ollastra i Quirra,
en un territori d’amples valls
calcàries i en gran part

Nurag Serbissi

angulars, un cos central i alts
murs que tancaven un pati
interior.
13. Osini • Nurag Serbissi
El poble d’Osini va ser
reconstruït el 1951 després
d’una violenta inundació. A la
part antiga del poble encara hi
ha l’església de Santa
Susanna. Del centre del poble
vers el nord-est, una carretera
s’enfila fins a l’altiplà calcari de
Pitzu ’e Taccu i arriba fins al
monument natural d’Scala di
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Nurag Serbissi

roca rígida sense
desplaçament relatiu dels
fragments), la més imponent
de les quals s’anomena Sa
Brecca ’e Usala, amb una
profunditat de quasi 100 m. La
punta més alta que corona la
gorja és l’Scala ’e Su Casteddu.

mateixa carretera s’arriba al
jaciment del nurag S’Orcu ’e
Tueri. Edificat durant el
bronze mitjà amb blocs
desbastats de pedra calcària,
compta amb una torre central
sobre la qual recolzen altres
dues torres laterals. La torre
central conserva l’entrada
principal arquitravada i
coronada d’una petita finestra;
un passadís curt, amb les
restes de l’ull de l’escala a
l’esquerra, porta fins a la torre
central, plena de rocs
esfondrats. Al voltant del
nurag es distingeixen les restes

Església de St. Pere i St. Pau

Scala di S. Giorgio

Domus de janas de Fund’e Monti

Sebastià, que va ser construït
entre s. Ix i xII. L’estructura
original presentava dues naus,
i la tercera s’hi va afegir entre
l’any 1600 i el 1650. Les naus
estan separades per arcades
d’estil aragonès. Durant els
treballs de restauració, es van
descobrir frescos preciosos

cova formada per dues sales
unides per un passadís. Sens
dubte, la cavitat va estar
freqüentada des del neolític i
després es va utilitzar com a
magatzem per als productes
alimentaris. El nurag està
format per quatre torres
incloses en un bastió i unides
a l’interior de l’estructura per
un passadís estret. La torre
central, l’estructura més
antiga, es conserva fins a una
alçària de 6,50 m; la cambra
de la planta baixa té el sostre

Perdasdefogu

recobert d’alzinars. El seu
nom significa ‘pedres de foc’ i
deriva probablement de la
presència de jaciments
d’hulla i antracita que es van
explotar fins després de la
Segona Guerra Mundial. Per
això està inclòs al Parc
Geominer, Històric i
Ambiental de Sardenya. Al
centre del poble hi ha
l’església de Sant Pere i Sant
Pau, del s. xIx. A la part més
alta del poble hi ha la
important església de Sant

Estació de Seui

Observatori astronòmic

que representen la creu
grecobizantina i el
monograma de Constantí. A
pocs quilòmetres del poble, al
llarg de la carretera vers
Escalaplano, hi destaquen els
paisatges sobre el petit llac del
Flumineddu. Seguint per la

d’un antemural i d’algunes
cabanyes circulars. Dins una
petita cova a pocs centenars
de metres del nurag s’han
trobat restes d’esquelets,
probablement inhumats a
l’edat del bronze.
15. Seui • Nurag Ardasai
Al terme de Seui hi ha alguns
dels paisatges muntanyencs
més purs i suggeridors de
Sardenya. L’economia agrícola
i pastoral del poble ha estat,
des de fa força temps,
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acompanyada per l’activitat de
la mina d’antracita de San
Sebastiano. Avui dia hi ha
molts elements d’interès
cultural a Seui, gràcies a la
realització d’un sistema
museístic. El centre històric,
molt característic i ben
conservat, conserva els
vestigis d’un passat pròsper.
Entre els característics
palauets i cases d’esquist amb
bonics balcons de ferro forjat
hi ha el Museu de la
Civilització Rural, Pastoral i
Artesana, de l’Activitat
Minera i de l’Emigrant, que

parets del gran cingle calcari
de Monte Tonneri, on hi ha el
magnífic bosc de Montarbu,
àrea molt important des del
punt de vista botànic, amb els
seus 27 km2 d’alzines, roures i
alguns arbres poc freqüents
com el teix i l’òstria. També hi
ha animals especialment

naturalista i històricoarqueològic. Al llarg de la
carretera vers el Monte
Tonneri, a la localitat
d’Ardasai, hi ha l’important
nurag Ardasai. Construït amb
pedra calcària a una altitud de
1015 m, aprofitant el sòcol del
promontori rocós, el jaciment
inclou un dels conjunts
nuràgics més grans del
Gennargentu, amb un nurag
polilobat i un poblat. De la
torre central, edificada al
bronze mitjà, resta només la
planta baixa i l’escala que
portava als pisos superiors;

seculars, es domina un
paisatge encisador, d’Arbatax
a les muntanyes del
Gennargentu. La importància
del territori, ja en època
prehistòrica, està demostrada
per la presència d’uns 70
assentaments neolítics i
nuràgics, dels quals el més
ben conservat és el nurag
Bau ’e Tanca. Construït al
bronze mitjà (s. xV-xII aC) a
uns 1100 m d’altitud, en
posició molt panoràmica i
emprant grans blocs granítics
desbastats toscament, està
format per una torre central a

cabanyes circulars que
indiquen la importància
del lloc.
17. Tertenia • Nurag Aleri
Tertenia està situada a la
plana, als peus del Monte
Arbu (812 m), a la riba del riu
Quirra, en una àrea de gran

campestre de Santa Sofia,
d’època bizantina i seu d’una
gran i important festa al
començament de setembre.
És molt important la Marina
di Tertenia, amb una extensió
de 12 km, des de Barisoni, al
sud, fins a Capo Sferracavallo,
al nord, i que encara no ha
estat afectada pel turisme de
masses. La carretera es desvia
a la dreta per arribar a la platja
de Melisenda i a la localitat de
Sarrala, un topònim que es
considera que deriva del nom
de l’antiga ciutat romana de
Saralapis. Aquí s’alça la torre

Nurag Ardasai
Nurag Longu

Nurag Ardasai

en dues seccions exposa al
voltant de tres mil objectes
relacionats amb la història i les
tradicions del poble: una
secció és en un edifici
modernista a via Roma i l’altra
és a la presó espanyola,
edificada al s. xVII. També és
interessant la Galeria
Municipal, als locals de
l’ajuntament. En direcció a
Ussassai, a l’altura de la caseta
del peó caminer d’Arcuerì, la
carretera puja rodejant les
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Nurag Bau ’e Tanca

Monte Tonneri

interessants, com l’àguila
daurada, el mufló, la daina i el
gat salvatge. L’àrea comunal
s’estén al voltant de la casa
forestal, equipada amb una
hostatgeria i un petit Museu
de la Flora i Fauna on
s’exposen troballes d’interès

estava envoltada per un bastió
amb algunes torres
secundàries, en bona part
obstruïdes pels enfonsaments.
Al voltant hi ha les restes del
poblat de cabanyes de planta
circular. A prop del poblat hi
ha també un pou sagrat.
16. Talana • Nurag
Bau ’e Tanca
Del poble de Talana, immers
en un esplèndid entorn
incontaminat de valls i boscos

Torre de S. Giovanni di Sarrala

Nurag Bau ’e Tanca

la qual es va afegir un bastió
poderós. La torre presenta una
entrada caracteritzada per un
gros arquitrau coronat d’una
petita finestra. Un passadís
curt, actualment obstruït pels
enfonsaments, presentava
l’ull de l’escala a l’esquerra i
duia a la cambra circular;
però avui dia només s’hi pot
accedir des de dalt, baixant
alguns esglaons. Al voltant
del monument es localitzen
les restes del poblat de

Nurag Longu

interès paisatgístic. Temps
enrere, el poble era famós
sobretot per la presència de
jaciments de pirita, barita i
quars a les mines de Bau
Arena, Sarrala i Barisoni-Porto
Santoru. A la localitat de
Bidda ’e Susu hi ha l’església

de San Giovanni di Sarrala,
edificada al s. xVIII per
protegir la costa de les
incursions sarraïnes. Desviantnos a l’esquerra arribem a la
localitat de Foxi Manna, amb
una platja encantadora en un
escenari verge. A prop hi ha
les restes del nurag Nastasi,
i també és molt interessant
el jaciment del nurag Aleri,
una estructura de tipus
compost formada per tres
torres unides Troballes de
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ceràmica mostren las fases de
la vida durant la edat del
bronze, sinó també del
complex riutilizo en l'edat
púnic i romà.
18. Tortolì • Àrea
arqueològica de S’Ortali
’e Su Monti
La ciutat de Tortolì se situa a
la plana del riu Corongiu, a
poca distància del mar. Del
1807 al 1821 va ser capital de
província, i residència
episcopal del 1824 al 1927. Als
últims decennis s’ha convertit
en el centre principal de la
zona gràcies al port d’Arbatax

Museu d’Art Contemporani
«Su Logu de s’Iscultura». La
zona costanera de Tortolì està
caracteritzada per la platja
d’Orrì, llarga i daurada, amb
serveis i infraestructures
turístiques, i per la platja de
Punta Musculedda. No gaire
lluny hi ha l’àrea arqueològica

desbastats i que comprèn
almenys tres torres laterals. Al
voltant hi ha el poblat de
cabanyes circulars en les quals
s’ha descobert material de la
vida quotidiana. La tomba de
gegants és en una cota inferior
a la del nurag; és del tipus de
fileres amb estela cintrada i es
conserva, només parcialment,
el cos sepulcral amb àbsida.
Més avall ens trobem els tres
menhirs (2700-1800 aC), un
d’ells anicònic i, els altres dos,
del tipus protoantropomorf.
19. Triei • Tomba
de gegants d’Osono

visitar el nurag de Bau Nuraxi
i la tomba de gegants
d’Osono. La tomba es va
construir durant el bronze
antic amb grossos blocs de
granit i esquist dins la vall
homònima, a tres quilòmetres
del centre habitat, i és un dels
exemples més importants de
sepultura nuràgica de
Sardenya. Es va descobrir fa
només en 1993 i ha conservat
les característiques originals
quasi intactes. S’hi han trobat
objectes de ceràmica i metall,
a més de fragments d’ossos
humans, unes troballes de
gran valor per datar i estudiar

Platja d’Orrì

Catedral de Sant Andreu

i al petit aeroport, i
comparteix amb Lanusei el
paper de centre principal de
l’Ollastra. El centre històric ha
adquirit la seva configuració
urbanística actual amb els
seus bonics palaus del s. xIx.
Al centre històric s’alça la
catedral de Sant Andreu,
reestructurada el 1770, i que
conserva interessants estàtues
i pintures. Pels carrers de la
ciutat, el 1995 es va habilitar el
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de S’Ortali ’e Su Monti, que
conserva les restes d’un nurag
compost, una tomba de
gegants i alguns menhirs. El
nurag és del tipus monotorre,
envoltat per un antemural fet
amb grans blocs granítics

l’església de Sant Antíoc. De la
muralla que protegia el poble
a l’edat mitjana roman la porta,
coneguda com Arco di
Barigau, i de la qual parteixen
els carrers del centre històric.
Hi destaca l’estructura de la
vella estació ferroviària
transformada en Museu d’Art
Contemporani, amb obres de
la famosa artista local, Maria
Lai. Una carretera que surt pel
costat oest del poble arriba fins
a la cova Su Marmuri (880 m)
una de les més espectaculars
de l’illa. Abans de pujar a la
cova, una petita carretera a
l’esquerra porta, entre valls i

Ulassai

Tomba de gegants d’Osono

Platja d’Orrì

està formada per dotze lloses
disposades de cantell (a
sardinell), al centre de la qual
hi ha l’entrada de la tomba. La
cambra funerària i el sostre
amb platabandes estan encara
intactes. A prop de la tomba hi
ha altres deu espais que encara
no ha estat ben identificats.

El poble de Triei s’alça entre
turons recoberts de màquia
mediterrània i de vinyes. El
centre se situa al voltant de
l’església de Sant Cosme i
Sant Damià, dels s. xVI-xVII.
L’altiplà d’Osono és molt
bonic, fàcilment accessible
des del poble, i presenta
moltes fonts, com les
d’Osono, Bau Nuraxi i
Calacasu, boscos d’alzines,
garrofers i ullastres. Val la pena

Santuari de Santa Bàrbara

Tomba de gegants d’Osono

el monument. La tomba
presenta elements de les
tombes de gegants que són
comuns al centre-nord de
Sardenya (sostre amb
platabandes i exedra amb
lloses fixades verticalment a
terra) i elements de les
tombes de fileres (parets
realitzades amb filades de
blocs superposats i
sobresortints). L’àmplia
exedra, amb un radi de 19 m,

Cingle (Tacco)

20. Ulassai • Nurag S’Ulimu
El poble d’Ulassai està en un
lloc aïllat i ple d’encant, des
d’on es domina la vall del riu
Pardu. Al nord, l’enorme
sortint del cingle de Tisuddu
(885 m) amenaça les cases i

cingleres majestuoses, fins a la
localitat de Santa Barbara, on
hi ha el bonic santuari de
Santa Bàrbara. L’esglesiola es
va edificar al s. xVII sobre un
edifici precedent d’estil
romànic que potser formava
part d’un monestir, i en una
zona molt rica d’aigua i on hi
ha les famoses cascades de
Lequarci, unes de les més
espectaculars de l’illa.
Construïda amb carreus
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d’esquist i pedra calcària local,
presenta l’estructura típica de
les ermites rurals sardes, amb
una planta rectangular simple,
una façana sense elements
decoratius i caracteritzada per
un modest portal de fusta
arquitravat, coronat d’un petit
campanar de paret. Les
façanes laterals presenten
finestres rectangulars simples.
A l’interior, la sala amb tres
naus està coberta amb
encavallada de fusta. L’altar,
molt simple, custodia una
estàtua de la santa del 1670. A

catalogat les restes de dues
tombes de gegants.
21. Urzulei • Tombes
de gegants de SArena
A les faldes del Monte Gruttas
(1089 m), Urzulei és un antic
llogaret de pastors, dels més
aïllats de Sardenya, i que

sistema hidrogeològic
subterrani que travessa tot el
Supramonte; i la cova Domini,
més coneguda com Su Cunnu
’e s’Ebba, de la qual brolla una
cascada espectacular.
El 1930, a la cova Sa Domu ’e
s’Orcu, a la part superior de
poble i que, segons els
arqueòlegs, a l’edat del bronze
servia de foneria, es va trobar
una important estatueta que
representa una mare amb el
fill a la falda, i que avui es
conserva al Museu
Arqueològic de Càller. Per la

jaciment de S’Arena, que
conserva dues tombes de
gegants, un nurag i el poblat
Perdeballa. Datades des del
bronze mitjana, les dues
tombes són a poca distància
l’una de l’altra, en un
aflorament rocós. Es van
construir amb carreus ben
quadrejats de pedra calcària i
amb la tècnica de fileres, cos
sepulcral allargat i exedra
semicircular. L’entrada
d’ambdues tombes es
caracteritzava per dos blocs
rectangulars coronats d’un

l’altiplà calcari de Pauli hi ha
l’interessant nurag S’Ulimu,
constituït per una torre
principal a la qual es van
adossar altres dues torres, avui
dia esfondrades quasi per
complet. L’entrada de la torre
principal conserva l’arquitrau i
un passadís curt que porta a la
cambra circular, avui plena de
material esfondrat. Al voltant
del nurag hi ha les restes d’un
antemural i d’un poblat de
cabanyes circulars. A poca
distància del nurag s’han

Su Cunnu ’e S’Ebba, Urzulei
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Supramonte d’Urzulei

presenta molts elements
d’interès naturalista,
arqueològic i cultural. Les
coves de la zona són ben
famoses, com la de Su Palu, la
més llarga de Sardenya
(40 km); la de Sa Rutta ’e
S’Edera, font d’un immens

resten moltes torres
envoltades per poblats i
algunes tombes de gegants.
Al centre del poble s’alça
l’església parroquial de Sant
Joan Baptista, edificada a
mitjan s. xVII. No podeu deixar
de fer una excursió a
l’interessant bastió calcari Su
Casteddu ’e Joni, entre el pas
d’Arquerì i el poble, i a la
localitat de Niàla, situada
entre muntanyes, amb una
estació del Trenet Verd i
dotada d’infraestructures
turístiques. En direcció a

Su Casteddu ’e Joni

Monte Oseli

Cascades de Lequarci

San Girolamo, protegida per
imponents cingles calcaris i
envoltada de boscos d’alzines,
ginebres i cirerers d’arboç. És
famós per la producció de les
pomes conegudes com «de la
galta vermella», les
protagonistes saboroses de la
fira que té lloc l’últim

carretera S.S. 125, superada la
Costa Silana, s’arriba al pas de
Genna Silana (1010 m), d’on
surt una sendera vers
l’espectacular gorja de
Gorropu, una de les més
llargues d’Europa. Prop de la
localitat de Sa Portiscra, àrea
faunística de repoblació del
cérvol sard, es pot visitar el
poblat nuràgic d’Or Murales,
amb més de 100 cabanyes, un
dels més grans de l’illa. A la
localitat de l’altiplà calcari de
Fennau hi ha l’important

Gorja de Gorropu

arquitrau, dels quals no
queda cap traça, i per un altre
bloc gros esculpit en forma de
fris amb dentell. De les
cambres sepulcrals resten
poques filades, però la
pavimentació original de totes
dues tombes està en bon estat.
22. Ussassai • Santuari
de Sant Salvador
El terme d’Ussassai és de gran
interès naturalista i
paisatgístic. El poble està
situat al fons de la vall del riu

Cingle de pitzu Erztioni

Ussassai

diumenge d’octubre, en la
qual s’ofereix també la
degustació de plats típics. De
la presència humana al
territori en època prehistòrica
són testimoni les domus de
janas d’Aurraci, Orgìa i
Perdobia. Del període nuràgic

Gairo, hi destaca el santuari
campestre de Sant Salvador,
edificat al s. xII sobre un
precedent temple bizantí i
parròquia de l’antic poble de
Trobigitèi, desaparegut a
l’època de domini aragonès.
Segons la llegenda, al s. V es va
construir una esglesiola
dedicada a Sant Jeroni al lloc
on hi havia la seu del bisbat de
Miriensis Ecclesiae, fundat per
un dels bisbes que
Trasamund, rei dels vàndals,
va fer exiliar a l’illa.
•
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