


En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a la meva tutora 

del treball de recerca, Vega Gómez, del departament de 

Socials, per haver estat fent un seguiment i haver-me 

proporcionat ajuda i atenció, per  poder organitzar i 

estructurar el treball, cosa que agraeixo, ja que és un tema que 

implica bastantes dificultats bibliogràfiques.

En segon lloc, donar les gràcies al Museu Etnològic de 

Barcelona per haver-me facilitat alguns articles sobre l’illa; 

també a les diverses biblioteques i llibreries de Granollers i 

Barcelona, però sobretot a la llibreria Altaïr, en la qual he 

aconseguit la majoria de fonts bibliogràfiques literàries 

necessàries per poder anar completant el treball.

També agrair la col·laboració de les persones a qui vaig 

entrevistar, Oriol Martínez Gascón i Natzaret Almeida, de les 

quals vaig poder aprendre de més a prop i més subjectivament 

diferents aspectes de l’illa i de Xile que em van ser molt útils 

per al treball.
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1.  INTRODUCCIÓ

Quan havia de començar el meu treball de recerca eren diferents temes els que despertaven la 

mava curiositat. Els senyals de Nazca,  per exemple, perquè era un enigma que suposava cert 

misteri, però per diferents circumstàncies, la meva tutora em va oferir fer el treball sobre l’Illa de 

Pasqua i els moais, i vaig acceptar. Em va motivar el fet que, també era un “misteri” o un secret 

que a mesura que he anat investigant, s’ha anat definint, i per al qual he trobat respostes a 

preguntes que m’havia fet.

El tema del meu treball esdevé una recerca d’informació sobre l’illa de Pasqua. El treball tracta 

sobretot les escultures megalítiques anomenades moais que van construir els seus habitants i que 

són la part que més misteri transmeten: costa de creure com van ser construïdes i aixecades amb 

la tecnologia i la situació de l’illa en aquella època.

Un cop triat el tema, per començar el treball, vaig cercar informació per poder fer una petita base 

sobre la qual tractar el tema i tenir unes idees més o menys clares per conèixer l’illa i les seves 

característiques. Sobretot, em vaig dedicar a treure informació d’Internet i pàgines web. 

Un cop mirades algunes pàgines d’Internet vaig trobar-me amb la meva tutora, la Vega Gómez, 

per poder estructurar el tema i saber com i on buscar més informació que em fos útil i necessària 

per seguir desenvolupant la recerca. 

Un problema,  amb el qual em vaig trobar, va ser que hi havia poca informació a l’abast; per això 

vaig haver de desplaçar-me a diverses biblioteques i llibreries de Granollers, però, sobretot, de 

Barcelona. Vaig visitar també unes quantes vegades el Museu Etnològic per veure si trobava 

informació en llibres, articles i  documents que tenien a la biblioteca, com els de Thor Heyerdahl, 



P. Sebastian Englert i d’altres. 

El primer llibre consultat, d’Alfred Metrux La Isla de Pascua, explicava molt bé les 

característiques que tenien els habitants de l’illa: la societat, la història, les guerres que va haver-

hi, els moais, etc. El tema menys tractat, però, era l’aspecte de l’art a l’illa; els moais, els ahus, les 

construccions i els seu significat.  

El llibre de Francesc Amorós, L’illa de Pasqua: el somni impossible d’Antoni Pujador no va ser 

tan gratificant, pel fet que més aviat es tractava d’una biografia. Tot i així eren interessants les 

imatges que oferia.

Pel que fa al tema religiós, els moais, els rituals i els cultes que tenien a l’illa de Pasqua vaig 

mirar en una guia de Xile, on vaig trobar prou informació i parlava també del descobriment i de 

totes les incursions esclavistes que va patir l’illa.

Dos dels llibres més interessants són La Tierra de Hotu Matu’a de P.Sebastian Englert, que tracta 

sobre la història antiga prèvia al descobriment europeu, i el de l’autor de KON-TIKI, Thor 

Heyerdahl, titulat AKU-AKU, el secreto de la isla de Pascua, on explica com vivien els habitants 

i diverses excavacions que es van fer a l’illa per poder esbrinar quants metres feien realment els 

moais que estaven clavats a terra, a més a més de mesurar altres moais i fer moltes altres 

investigacions. 

La recerca visual i gràfica s’ha basat en la pel·lícula Rapa Nui del director Kevin Reynolds, 

filmada l’any 1994, i documentals del Lonely Planet, Chile i la isla de Pascua, també, Chile i la 

Isla de Pascua de Mazinger, El misterio de la isla de Pascua de la BBC del Discobery Channel, 

un documental de J.J. Benitez anomenat La isla del fin del Mundo, que m’ha ajudat a l’hora 



d’entendre el tema i implicar-m’hi més. A part de pel·lícules i documentals vaig trobar un 

fragment d’un programa de ràdio anomenat La isla de Pascua Zona Zero, on els interlocutors 

discutien sobre teories de l’illa de Pascua i dels possibles misteris que duien a pensar en una 

civilització fascinant per les seves construccions arquitectòniques i escultòriques.

Una part interessant del treball ha estat l’experiència de fer entrevistes a persones que havien estat 

a l’illa o que visquessin a Xile i que haguessin tingut algun tipus de relació amb l’illa. Buscava 

alguna cosa que m’aportés informàció externa i diferent, més subjectiva i, a l’hora, més completa. 

Els vídeos, fragments de documentals, els llibres i les entrevistes em van ajudar a aclarir i a 

relacionar la informació que havia reunit d’Internet pel fet que n’hi ha molta i té algunes 

variacions en dates d’esdeveniments o fets històrics i  perquè sovint es torna confusa i espessa.

El tema principal del treball és l’Illa de Pasqua, però, sobretot, el tractament de les escultures 

“moais”, com ja he dit. La hipòtesi que em plantejava al principi era saber què eren aquelles 

estàtues; per què havien estat construïdes i quin significat tenien, si era artístic o no; si havien 

estat construïdes a l’illa o si les havien transportat des de fora i amb quins mitjans ho havien 

pogut fer, tenint en compte la poca tecnologia i coneixements de navegació que hi havia en 

aquella època. També com les havien aixecat i clavat a terra, pel fet que pesen tones i fan, moltes 

d’elles, més de 9 metres d’alçada, etc.

El treball de recerca està organitzat en diferents apartats i subapartats, cadascun amb informació 

variada i que tracta sobre diversos temes que lliguen els uns amb altres. L’estructura general 



consta de nou apartats. 

El primer apartat s’ocupa de la localització, la geografia  i l’etimologia de l’Illa de Pasqua, amb 

els diferents noms que rep.

El segon consta de dos subapartats que corresponen a la història de l’lla: el primer parla de la 

història antiga, la suposada arribada dels antics habitants amb el rei Hotu Matu’a a l’illa i les dues 

races que van haver-hi, i el descobriment, tant europeu com francès, holandès, etc. El següent 

punt tracta sobre la història dels fets que van succeir-hi després que fos descoberta. 

Més tard, es tracten aspectes socials, com la jerarquia dels habitants de l’illa: com s’organitzaven, 

quins clans hi havia, la piràmide social, etc.

El quart apartat, sobre l’Art i la Cultura de l’illa, està organitzat en tres subapartats: l’arquitectura, 

on potencialment es parla sobre les construccions anomenades ahu;  l’escultura, amb els moais: 

què representen com han estat construïts, quina funció tenen, etc., i l’artesania, tipus d’escriptura, 

etc. 

També s’expliquen les característiques generals sobre l’alimentació que tenien els habitants de 

l’illa; com feien els aliments, problemes que tenien amb l’aigua, etc.

A continuació hi ha la part més pràctica del treball, les entrevistes. Una d’aquestes entrevistes ha 

estat feta a un xilè, que m’ha pogut aportar molta informació sobre Xile, l’Illa de Pasqua i com 

pensa la gent allà. L’altra entrevista, la vaig fer a una persona que havia estat a l’illa: realment ha 

estat gratificant poder escoltar de veritat l’experiència d’algú que ha pogut veure moais i ha pogut 

passejar-se per l’illa. Aquesta entrevista va ser enregistrada i gravada amb una càmera de vídeo 

per poder treballar millor a l’hora de transcriure-la.



Seguidament, i per concluore el treball, trobem les conclusions, on he recollit una sintesi de les 

preguntes que vaig fer-me a l’inici del treball i a les quals he anat trobant respostes. També he 

considerat important fer un glossari amb paraules del vocabulari rapa-nui originari de l’Illa de 

Pasqua. 

He considerat oportú dedicar una pàgina només als agraïments a l’inici del treball, on hi ha 

presents les persones que més han col·laborat en aquest treball, a les quals dono les gràcies. 
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2.  ETIMOLOGIA I GEOGRAFIA

El nom tradicional de l’illa correspon al de Rapa Nui, que vol dir  Illa gran en idioma rapanui. 

Altres noms que rep també en l’idioma autòcton és el de Te Pito o te Henúa que significa el melic 

del món, i Mata ki te rangi, que vol dir ulls que miren al cel, o Te Pito o te Kainga, la matriu.

El nom de l’Illa de Pasqua va ser lliurat pel navegant holandès Jacob Roggeween quan la va 

descobrir el 5 d’abril de 1722. Com que aquell dia era Pasqua de Resurrecció l’illa va rebre el 

nom de “Paseers” en neerlandès, que va ser traduït a l’espanyol com “Pasqua”.  

Rapa Nui és una petita illa volcànica situada a la Polinèsia, (foto.1) al sud del tròpic de Capricorn, 

a l’Oceà Pacífic, a  27º 09’ de latitud i als 109º 27’ de longitud oest. Està a  3.600  HYPERLINK 

"http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro" \o "Kilómetro" km de la costa xilena a l’est i 

2.075 km de les  HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Pitcairn" \o "Islas Pitcairn" 

illes Pitcairn a l’oest, a 4.000 km de Tahití i a 7.000 km de Nova Zelanda. Ocupa una superfície 

de 117,6 km2; mesura 24 km de llongitud i fa un màxim de 12 km d’amplada. 

Aquesta illa va sorgir de l’activitat de tres volcans independents i d’èpoques diferents, ara 

extingits, que van acabar convertint-se en una massa de terra triangular. El més antic dels tres és 

el Poike, amb 2 milions d’anys; el segueix el Rano Kau, amb 2,5 milions d’anys i el més recent és 

el Maunga Terevaka, de 12.000 a 10.000 anys. El cràter de Rano Kau mesura 1,6 km de diàmetre. 

Una de les pedreres més famoses on es donava forma a les estàtues anomenades moais és el Rano 

Raraku, que és part d’un con secundari situat a les vessants del Terevaka. (foto.2 i 3)
L’illa està situada a sobre d’una placa contígua, la placa de Nazca, que penetra sota la placa 
continental sud-americana, provocant el volcanisme en la Serralada dels Andes. Com que les 
plaques continentals es van movent l’illa es troba en continu moviment; fent que es desplaci en 
direcció a Xile a una velocitat de 10 cm per any. 



Producte de l’activitat volcànica existeixen grans cràters que han donat origen a llacs d’aigua 

dolça. Una de les característiques fonamentals de l’illa és la manca de rius, per això, l’aigua de la 

pluja i l’existència d’aquests llacs són l’únic recurs hidrològic que posseeixen els habitants.

Acutlament l’Illa de Pascua no és una illa tropical amb platges precioses, ni rica en vegetació, 

sinó un paratge sec amb terres poc generoses i desgastades. Aquest fet és producte de molts anys 

de civlització que han causat forts problemes. Tot i així, estudis geogràfics demostren que abans 

que l’illa es poblés, era un lloc remot i paradisíac, molt abundant en vegetació; arbres, plantes, 

etc,. i minerals. 

L’illa va atraure molts navegants i cosmògrafs d’aquella època, els quals  van començar a fer 

diferents hipòtesis sobre el seu origen.

Una teoria sobre la història geogràfica de l’illa és que havia sorgit d’un possible continent 

equivalent a Europa, que es va fragmentar en illes i arxipèlags i es van dispersar pel mar. Si això 

fos cert seria increïble que l’illa conservés intactes la majoria de les escultures i monuments, 

moais, la majoria a prop de la costa i erosionades per les onades, que fan pensar en una 

civilització esplèndida.

Aquesta teoria va ser refutada quan es van fer proves a la roca volcànica de l’illa, en la qual no hi 

havia restes de cap mineral procedent de cap continent. Aleshores es va pensar que el més 

probable era que l’Illa de Pascua hagués estat formada per les erupcions de tres  volcans: el 

Mangu Terevaka, el Rano Kao i el Poike. 

També s’objectava que aquest podria ser un residu d’una massa de terra més gran, destruïda a 

causa de les mateixes erupcions que l’havien format. 



El clima és típicament marítim, de característiques subtropicals, amb una humitat relativa d’una 

mitjana del 77% i una temperatura anual aproximadament de 20,6 ºC. Presenta pluges durant tot 

l’any amb 1.140 mm com a mitjana anual, sent el mes de maig el més plujós i el setembre el més 

sec.

L’illa té una població de 3.791 habitants, que viuen principalment a la ciutat d’Hanga Roa, la 

capital.

Fa més de 100 anys que aquesta illa pertany a l’Estat Xilè. L’any 1888 l’Illa de Pasqua va ser 

incorporada a la República de Xile a causa de la gestió realitzada pel Capità de Fragata Policarpo 

Toro. 

Gràcies a l’armada xilena, aquest país va poder ampliar els seus dominis a l’Oceà Pacífic. Rapa 

Nui era cobdiciada, en part, pel seu potencial agrícola, real o imaginari, i per qüestions 

geopolítiques; l’illa constituïa un lloc avançat de la Marina, per evitar que l’enemic pogués 

aprofitar la seva situació estratègica en la ruta del comerç entre Amèrica del Sud i l’est d’Àsia, 

així com el prestigi derivat de les possessions transoceàniques durant l’època de l’imperialisme.

El Parc Nacional Rapa Nui, que ocupa el 40% del seu territori, va ser declarat Lloc de Patrimoni 

Mundial per la UNSECO el 1995. 
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3.  HISTÒRIA

3.1 Història antiga.

Fins a mitjans de segle es va acceptar la hipòtesi que els habitants de Rapa Nui havien arribat des 

de la Polinèsia uns 700 anys aC. La seva cultura va fer notar la sorprenent similitud entre les 

construccions de la serralada dels Andes i les de l’Illa de Pasqua. L’impulsor d’aquesta teoria va 

ser Thor Heyerdhal, qui va realitzar un viatge a Kon Tiki, una illa situada entre la costa sud-

americana i la Polinèsia, i qui provar la possibilitat d’una navegació entre el continent i aquelles 

illes del Pacífic. Després va sorgir una altra teoria, la qual deia que  indicis arqueològics i 

botànics suggerien que els habitants de l’Illa de Pasqua eren d’origen sud-americà. La teoria de 

l’origen polinèsic afirma que l’Illa de Pasqua es va poblar a causa d’una migració de tribus amb 

canoes des de les Illes Marqueses. 

En la història de l’illa de Pasqua van existir dues races, una dels anomenats orelles llargues i una 

altra anomenada orelles curtes, que van marcar dues grans etapes en la història de l’illa. 

Aquestes dues races provenien de dues migracions que s’havien fet a l’Illa; una des de les Illes 

Marqueses, on existia també el costum d’allargar els lòbuls de les orelles i una altra des de 

l’arxipèlag Gambier, amb Mangareva coma  illa principal.

La primera etapa va constituir la concepció i construcció de les estàtues megalítiques anomenades 

moais, que van marcar l’art i la cultura de l’illa, i que fan que l’illa de Pasqua sigui coneguda 

arreu del món, malgrat ser una illa perduda enmig de l’Oceà Pacífic. Aquesta construcció dels 

moais, però, va suposar un desgastament vegetal de l’illa i de la població, ja que era necessària 



molta mà d’obra, que va fer que disminuissin els aliments. Els rapas, nom amb el qual 

s’identifiquen, veneraven els moais, a través dels quals  rendien culte als seus avantpassats perquè 

els protegissin i els transmetessin el mana*, força sobrenatural, poders, salut, etc., però els rapas 

no van ser escoltats.

Com a conseqüència, en veure que els seus avantpassats no els feien cas, i que la situació de l’illa 

i la població no millorava, els habitants van canviar de culte a causa de la desconfiança que els va 

provocar les estàtues. 

A partir d’aquí, comença la segona etapa, caracteritzada pel culte de l’Home-ocell o Tangata-

manu, el qual consistia en un ritual on només participaven els homes i que tenia com a objectiu 

escollir un nou rei cada any.

3.2  Descobriment i història 

L’illa va ser descoberta per primera vegada el 1687 per Edward Davis, però no va desembarcar-

hi, ni tan sols per assegurar-se que no es tractava d’una il·lusió òptica, i va comunicar haver vist 

el que li va semblar part d’un continent. La va anomenar la “Terra de Davis”. 

Durant el segle XVIII van visitar l’Illa els primers navegants, els quals van donar a conèixer Rapa 

Nui al món. 

L’explorador i navegant holandès Jacob Roggeween va descobrir oficialment l’illa el 5 d’abril de 

1722, dia de Pasqua de Resurrecció (foto.4). D’aquí ve el nom que l’illa té actualment: “Illa de 

Pasqua”, Rapa Nui és el nom polinèsic.

Fins a aquesta data, l’illa era coneguda pels natius amb el nom de “Te Pito o te Henúa” i estava 

habitada només des de feia 300 anys pel poble immigrant que havia conduït com a colonitzador el 



rei Hotu Matu’a.

L’Illa de Pasqua és important pels seus descobriments arqueològics, ja que no només és l’illa més 

rica en estàtues megalítiques de Pacífic, sinó que també és una font que prova l’existència d’un 

sistema d’escriptura a la Polinèsia.

Al desembre de 1770, l’illa de Pasqua va ser descoberta una altra vegada pel navegant espanyol 

Felipe González i Haedo, que buscava noves terres per colonitzar. Creient que l’illa havia estat un 

descobriment seu va anomenar-la “Illa de Sant Carles”, en honor al rei Carles III d’Espanya. 

Només s’hi va quedar el temps suficient per poder constituir un mapa correcte de la geografia de 

l’Illa.

A la primavera de 1774 va arribar a l’Illa de Pasqua el capità James Cook. En la narració del seu 

viatge, el gran explorador descriu unes estàtues gegantines, aixecades i caigudes sobre uns 

mausoleus, i una terra coberta d’escòria, amb una població poc nombrosa i empobrida.

El 1786 hi hagué una expedició francesa, el comandament de la qual era un navegant i geògraf 

francès, anomenat Jean-François Galaup de la Pèrouse. Aquest, però, només va estar-hi un dia i 

va fer unes quantes observacions sobre l’actitud que manifestaven els indígenes. Va fixar-se que 

els despertava un gran interès les qüestions de la navegació, i va veure que no els faltaven 

coneixements, sinó que només els quedaven uns quants dubtes sobre el tema, els quals ell mateix 

va resoldre. 

Durant el segle XIX, una sèrie d’expedicions esclavistes i l’arribada dels europeus van fer que la 

població es reduís a uns mínims, víctima de la caça d’esclaus i la verola. Les jerarquies 

tradicionals de l’Illa es van desgastar i l’arribada de missioners catòlics va reforçar la creixent 



aculturació. 

El 1808 el món modern arriba amb violència: el comandant de la nau americana Nancy, a la 

recerca d’esclaus per la caça de foques, captura  homes i dones després d’haver disparat sobre la 

població. 

El 1859 l’explotació de jaciments de guano de la costa peruana era una empresa molt pròspera, 

però tenia una mà d’obra insuficient; el cansament, la mala alimentació i les epidèmies, que feien 

minvar els treballadors, van ser unes de les causes que van fer que disminuís la població. 

Els caçadors d’esclaus van tornar a l’Illa de Pasqua, ja que era la més pròxima al Perú, i van 

retornar els esclaus que s’havien emportat anys abans i van esclavitzar-ne de nous.

Aquell carregament de natius de l’illa va arribar al Perú i va ser venut immediatament a les 

empreses d’explotació de guano, però, gràcies a la intervenció d’un mossèn anomenat Jaussen els 

indígenes van ser retornats a l’illa. En pocs mesos les malalties, com la verola, i altres virus que 

havien portat els esclaus retornats a l’Illa, es van expandir i van fer que la població disminuís 

encara més. Els cadàvers eren tan nombrosos que no se’ls podia enterrar en mausoleus familiars i 

eren llençats a fisures de les roques o arrossegats fins a galeries subterrànies.

A aquella epidèmia, se li va sumar el desastre de les guerres pel desordre social que hi havia: 

camps sense propietaris, lluites per la possessió de terrenys, etc. La població va quedar reduïda a 

uns 600 individus. Entre els morts figurava la classe sacerdotal, que va desaparèixer emportant-

se’n a la tomba tot allò que ara no sabem amb certesa sobre l’Illa.

L’any 1862 va ser decisiu per la civilització de l’Illa de Pasqua, que s’acostava a la seva fi. Van 

arribar-hi vaixells peruans, la població va ser massacrada i centenars de persones van ser 

deportades per la recollida de guano.



Una protesta del govern francès obliga els peruans a deixar lliures els presoners, però la majoria 

moren durant el viatge de retorn a l’illa.

Els quinze que van sobreviure van portar a l’illa malalties com la tuberculosi, a causa de les quals 

la població va quedar reduïda a un centenar d’individus.

L’últim rei de Rapa Nui, anomenat Gregorio, va morir en la missió catòlica el 1867.

El 1868 va arribar a l’Illa el capità Jean Baptiste Onexime Dutro-Bornier, que hi portà un grup de 

missioners i, per la via de les armes, es va fer proclamar rei l’any 1877, per la qual cosa va entrar 

en conflicte amb els natius i els missioners i va ser ajusticiat pels natius anys després. 

El 1888 el mariner xilè Policarpo Toro va prendre possessió oficial de l’illa i la incorporà al 

territori xilè. El govern de Xile va explotar els seus terrenys i va arrendar l’Illa a una companyia 

anglesa, que la va convertir en una gran finca ovina i convertí els habitants en mers empleats.

L’últim lloc de Rapa Nui, Hanga Roa, és comprat per un grup de missioners francesos, el més 

conegut dels quals és Eugène Eyraud, qui, compartint amb la població les dificultats i la gana, el 

1868  va aconseguir convertir els habitants de l’illa al cristianisme.

El 1966, Rapa Nui va tornar a l’Estat Xilè, després del termini d’arrendament. Des d’aleshores, el 

desenvolupament del turisme i la revaloració del seu patrimoni arqueològic han marcat una nova 

relació entre els seus habitants i l’Estat Xilè.

 Guerres entre tribus i destrucció dels moais.



A principis del s. XIX, l’Iilla de Pasqua es dividia en deu tribus, o mata*, tots els membres de les 

quals es consideraven avantpassats de l’antic rei Hotu Matu’a*. 

Per sobre d’aquestes deu tribus existien dos grups més grans; les tribus de l’oest i el nord-oest 

eren anomenades Miru i els seus components eren de llinatge reial. Les tribus de l’est  i el sud-est 

s’anomenaven Hotu Iti.

No se sap ben bé què va passar entre l’arribada d’Hotu Matua’a a l’illa i la divisió dels illencs en 

dues grans tribus. La tribu dels Miru va sortir-ne  beneficiada, perquè va trobar una de les terres 

més fèrtils i els bancs de peixos més rics de l’illa.

Aquestes confederacions sovint estaven en estat permanent de guerra, fet que va provocar les 

guerres internes entre les tribus i, conseqüentment, la destrucció i l’enderrocament dels moais de 

la tribu que perdia.

Segons les investigacions que s’han fet recentment s’indica que poc després que Hotu Matua’a 

arribés a l’illa la població va anar creixent, primer més lentament, però després va anar 

augmentant gràcies als conreus intensius dels horts, dels quals s’obtenia suficient excedent 

agrícola com per alimentar les diferents classes socials; la sacerdotal, els artesans i els 

treballadors que construien els moais.

Però com que tot té les seves limitacions, va arribar un punt en què els recursos escassejaven i no 

es podia alimentar tota la població. Els recursos forestals també van minvar ràpidament, a causa 

de la utilització de fusta per la transportació dels moais i la que utilitzaven per fer foc.

Els conflictes bèl·lics per la terra van començar a finals del s. XVII, avançant-se a les incursions 

europees d’esclaus que hi hagué a mitjans del s. XIX. 



Els desacords entre les famílies i les tribus van origninar guerres profundes i, fins i tot, 

canibalisme, i molts dels moais van ser extrets dels seus respectius ahu. Aquests pobles estaven 

molt arrelats i orgullosos del seu territori, així que per provocar-los o insultar-los només calia tirar 

a terra els moais que s’havien construït en la tribu enemiga. 

Els desastres naturals, com els terratrèmols i els tsunamis, també van contribuir als mals i al 

desgastament de l’illa.
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4.  SOCIETAT 

       4.1 Jerarquia social.

A l’Illa de Pasqua, la geografia política es complica pel fet que a l’època històrica els membres 

d’una tribu no residien només el territori ancestral, sinó que algunes tribus vivien en districtes de 

les altres, permeten així llaços matrimonials, adopcions i que els fills de famílies de diferents 

territoris heredessin les terres dels seus pares.

Les costes de les platges eren les zones més poblades i també les més importants des del punt de 

vista econòmic. A mesura que s’endinsava cap a l’interior la terra perdia valor i hi havia menys 

problemes amb la propietat de terres.

La major o menor importància dels habitants en la piràmide social s’estructurava en funció del 

grau de proximitat amb el seu avantpassat més important. Amb el temps això es complica a 

mesura que augmenta la població i es subdivixen o fusionen les famílies “ure”*, llinatges 

“paeng”* o clans “mata”*, segons les circumstàncies històriques. En casos de conflicte, era comú 

el cas d’alguna família que hagués estat acollida per un grup més poderós, fins a arrivar a 

constituir dues confederacions de clans. Aquests fets eren caracteristics de l’època del culte de 

l’Home- ocell. 

En aquesta última fase de la prehistòria illenca es reconeixien vuit clans majors i quatre menors, 

que s’organitzaven en aquestes dues grans confederacions que havien sorgit abans i que dividien 

l’illa en dos parts: els clans assossiats als Miru, llintage reial, a la meitat nord-oest de la illa, i 

aquelles que ocupaven la meitat de sud-est, agrupades sota el nom de Hotu Iti.  Aquestes dues 

confederacions sovint estaven en guerra. 

La piràmide social de l’Illa de Pasqua es basa en :



El rei o ariki mau, el cap, per sobre de tots; a sota els sacerdots i els nobles; en quart lloc, els 

guerrers; i a l’esglaó més baix hi havien els servidors o els vençuts en les guerres entre tribus.

L’Ariki mau estava separat dels seus súbdits per nombrosos tabús que afirmava la seva naturalesa 

divina, i el protegien dels altres mortals del contagi del mana*, el seu poder místic i personal. 

El rei vivia sol a la seva cabana, sense compartir-la ni tan sols amb la seva dona, excepte amb els 

seus criats.

Només la complexitat i l’extensió dels tatuatges diferenciaven al rei dels altres habitants de l’illa.

Segons un costum de la Polinèsia, el rei perdia el seu llinatge amb el naixement del seu primer 

fill. Aleshores els seu mana passava a ser del fill, que es convertia immediatament en intermediari 

entre la tribu i els déus.

La majoria de funcions que tenia el rei eren de caràcter religiós; dues de les quals eren posar i 

aixecar tabús. 

La religió estava unida a la vida de les societats polinèsiques. El nom dels mateixos sacerdots, ivi-

atua (llinatge dels déus) expressa les seves relacions amb les divinitats.

Tot ritual o acte referent a la religió o a la màgia eren atribuits als ivi-atua, a vegades descrits com 

bruixots vulgars.

El llinatge dels sacerdots locals, els mags, etc., és difícil de determinar perquè probablement es 

quedaven a la categoria més comuna amb la majoria dels habitants, i el seu prestigi depengués del 

èxit de les curacions i els encantaments que feien.

Les famílies formaven grups majors i les persones unides per llaços de sang, que se sentien més 



estretament lligades, evitaven barallar-se o robar-se entre sí.

Els habitants de l’illa posaven molta atenció al bon comportament. Tenien que evitar certes 

paraules o expressions si feien referència a algun tema desafortunat. Qualsevol referència a algun 

cas de canníbalisme que hagués estat víctima algún familiar d’una persona entrava a la categoria 

d’ofenses que podien desencadenar un coflicte armat.
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5. ART I CULTURA

En el període que hi ha entre l’arribada a l’illa de Pasqua dels primers habitants d’altres punts de 

la Polinèsia, probablement durant els primers anys abans de l’Era Cristiana, sobre el 700 a.C., fins 

al re-descobriment de l’illa pels europeus al s.XVII, s’hi desenvolupà una cultura complexa, en 

complet aïllament, que tenia com a expressió material més rellevant l’arquitectura i l’escultura 

megalítica cerimonial per la qual l’Illa de Pasqua és mundialment coneguda.

      5.1 Arquitectura 

En ple floreixement cultural, es va desenvolupar a l’illa un sofisticat art megalític, producte d’una 

inusual devoció religiosa relacionada amb el culte als avantpassats. En 500 anys, la societat Rapa 

Nui va arribar a edificar prop de 

300 altars monumentals i va tallar en pedra volcànica més de 600 gegantesques escultures 

humanes, els moais. Aquestes innumerables realitzacions explicarien la necessitat dels diferents 

llinatges de competir pel poder, demostrant també un clar desig d’ostentació, construïnt obres 

cada vegada millors i més nombroses.

Ahu: Eren estructures cerimonials dedicades al culte dels avantpassats  de cada llinatge o tribu. 

Els elements més essencials d’un ahu són: una plataforma rectangular elevada, delimitada per 

grans blocs de pedra tallats i ajustats, omplerts amb pedres o grava, amb la seva part superior 

plana i pavimentada, assossiada a una explanada o plaça davant d’ella.

La planificada construcció d’aquests altars s’expressa amb la simetria de les seves formes i en la 

orientació astronòmica d’alguns d’ells, relacionada amb la sortida i la posta del Sol durant els 



solsticis i equinoccis.

Al seu voltant s’hi celebraven cerimònies, rituals mortuoris, assamblees, iniciacions i festes 

dedicades a la distribució dels aliments. Aquests llocs sagrats estaven reservats a la noblesa: els 

sacerdots, els líders polítics, els guerrers i especialistes en aquest culte. 

Tenia significacó religiosa i es creia que en elles residia el poder sobrenatual i diví, anomenat 

mana*, que protegia a les comunitats que el posseien.

Les estructures més antigues han estat datades ente els segles VI i VII. A través del temps 

aquestes han anat evolucionant, sent cada vegada més complexes i d’una mida més gran, 

incorporant nombrosos elements arquitectònics, estètics i de culte. Entre aquests, una rampa 

frontal d’accés a la plataforma, pavimentada de pedra, ales laterals, i estàtues.

Hi ha tres tipus d’ahu:

- Ahu Moai:  plataformes que aguanten els moais. 

- Ahu semipiramidal:   contrucció amb la funció primària d’albergar

       enterraments. 

- Ahu Poe Poe:  tenen una estructura semblant a la d’una embarcació. La majoria estan a la costa 

nord. La informació etnogràfica indica que probablement van estar contruits després del 

descobriment de l’illa per part dels europeus.

Pukao:  cilindres fets d’escòria vermella posats a sobre de les estàtues com a  símbol de bellesa. 

Hi ha un gran nombre de moais que no en porten perque se’ls hi ha caigut ohan estat enderrocats. 

(foto.5/6)

Hare Pangea:  cases dels habitants d’alt nivell social. Tenien forma de vaixell invertit, una planta 



elíptica ben definida. L’espai interior era generalment reduït, i servia exculsivament per dormir. 

Té un promig de 10 a 15 mts de llarg x 1,5 a 2,5 mts d’ample.

Hare Oka:  cases de planta circular. S’ha senyalat que aquestes cases eren habitades 

temporalment, fet que fa que siguin més consistents al llarg del temps. En general no hi havia una 

estructura que caracteritzés que fós un lloc d’ocupació permanent.

Hare Nui:  estances que tenien relació amb el culte de l’Home-ocell. Normalment eren coves on 

les noies (normalment les filles del rei), i que havien estat promeses amb els caps de tribu que 

participaven en la carrera per aconseguir l’ou de l’ocell  manutara,  s’hi tancaven fins que els 

participants tornaven, i  es casaven. Com que podien estar-s’hi molt de temps se’ls quedava la 

pell molt blanca. 

Cases de planta rectangular:  s’han trobat al voltant de dues centes cinquanta cases d’aquests 

tipus en les àrees més altes de l’inteior de la illa fetes d’estructura vegetal. 

Tupa: habitacions utilitzades per sacerdots per efectuar observacions ancestrals. Es contruien 

amb murs i teulades de palla i pals. Les cases no tenien finestres i en ocasions presentaven un 

paviment de pedres davant d’elles.



      5.2  Escultura: Moais

5.2.1  Què són i què representen? 

Els moais són enormes construccions de pedra volcànica, tallades de la pedrera del volcà Rano 

Raraku, que representen figures masculines de nas llarg i orelles allargades, encara que alguns 

casos només se’ls veu emergir el cap de la terra. (foto.7)
Se’ls considerava una representació dels seus avantpassats, i se’ls i atribuia una força sobrenatural 
divina anomenada mana.  També servien per perpetuar la memòria dels seus difunts. 

Aquestes estàtues colossals són un símbol del misteriós passat de l’illa. La seva presència segueix 

sent un enigma avui dia. (foto.8/9)

S’ha parlat que, en alguns casos, les estàtues ensenyen una ganyota amb els llavis. 
Alguns porten barrets de cendra volcànica vermella, procedent de la pedrera  de Puna Pau, de 2,7 
metres d’alçada i prop de 2 mts de diàmetre, que rematen el cap de les estàtues (foto.10). 
Aquestes podien pesar fins a 90 tones i fer 2 mts d’altura. 

Es mantenien en equilibri mitjançant una depressió en la que encaixava la part superior de 

l’estàtua.

Els moais estan col·locats sobre unes plataformes cerimonials anomenades ahu, donant l’esquena 

al mar, perque el consideren com un enemic, i alguns de cara a la pendent del volcà Rano-raraku. 

Estan tallats en cendra volcànica i la seva forma i textura no permeten endevinar en cap part el 

dur treball i esforç que va haver de fer l’escultor per tallar-la. La tova de la qual estan fetes es 

disgrega fàcilment i sembla ser que diverses estàtues s’han desfet i erosionat a causa de les pluges 

i les onades de l’Oceà que xoca contra els penyasegats on estan situades. 

El promig d’altura  dels moais es de 4 mts. Però, a la costa nord de l’illa n’hi ha un que mesura  



prop de 10 metres d’alçada, i a la pedrera del Rano Raraku un altre que fa 22 metres (foto.11). Els 

moais de la costa sud són generalment més altes i voluminoses que les de la costa oest. El moai 

més gran aixecat sobre un ahu és el de l’ahu Te Pito Kura, anomenat Paro, que fa 10 metres 

d’alçada i pesa més de 20 tones. Estava rematada amb un cilindre d’1.8 metres d’altura i de 2,4 de 

diàmetre.

Al llarg dels anys va anar evolucionant l’estil de construcció dels moai. Al principi eren petits, 

amb els caps amples i les orelles curtes. Posteriorment van anar canviant fins arribar a la clàssica i 

singular estilització que es troba en els moai que queden a les vessants de l’illa.

5.2.2 La Pedrera del Rano-Raraku

Totes les estàtues procedeixen la pedrera del volcà Rano-raraku, situat a l’est de l’illa, a prop de 

la península del volcà Poike, fet de cendres disposades en gruixudes capes (foto.12).

L’entrada d’aquest immens taller d’escultors està guardada per un exèrcit d’estàtues que a 

diferència de les altres no estan disposades a sobre de cap ahu (foto.13/14).

Totes les estàtues van ser tallades seguint un model únic, però la seva disposició per l’illa les dota 

de cert individualisme. 

Algunes parets dels penyasegats del volcà van ser tallades perpendicularment i les estàtues que 

procedeixen d’allà s’alcen desde fa temps sobre algun ahu de l’illa. 

En una cripta oberta pacienment a cops de pic, durant unes excavacions, i  descoberta per Englert 

Sebastian, hi dorm un colosseu de 15 metres estès en un llit de pedra (foto.15/16).

No totes les estàtues estan completament acabades. Entre aquestes hi ha unes quantes que són 

enormes, per exemple una que mesura 18 metres de llarg però que no està acabada ni alçada sobre 



cap ahu.

Les estàtues que estan directament clavades al terra del volcà acaben en punxa, i no tenen ulls. 

Des del punt de vista artístic, els bustos del volcà Rano Raraku són els més perfectes. Els 

treballadors de la pedrera van pulir  les escultures fins que van tenir un tacte suau i dolç. 

Algunes estàtues porten marques al “coll” semblants a reproduccions fidels dels motius del 

tatuatge de la illa de Pasqua.

5.2.3  Les estàtues aïllades

Creuant el pla que ocupa el centre de l’illa, a 7 kilòmetres del Rano Raraku, es succeeixen fileres 

d’estàtues amb intervals més o menys regulars. Algunes estan trencades i d’altres esteses a terra. 

Moltes d’aquestes es van abandonar pel camí quan es va acabar el treball de la pedrera (foto.17).

Examinant el turó de Toatoa, es van adonar, gràcies a una il·luminació favorable, que les estàtues 

que semblaven ser extraviades en realitat marcaven trams de ruta, en quatre direccions diferents. 

Però si aquella hagués estat la intenció dels indígenes, les escultures s’haguessin espaiat d’una 

manera més simètrica.

Hi ha catorze estàtues diposades per l’illa a les quals no se’ls pot atribuir cap funció per la seva 

presència. 

5.2.4  L’edat de les estàtues

Molts es neguen a admetre que aquelles escultures poguessin ser obres d’avantpassats polinèsics 

dels habitants moderns. Per explicar la seva presència a l’illa s’han fet explicacions bastant 

fantasioses que recorren a cataclismes i a continents imaginaris dels quals l’illa s’en desprenia. 



Altres han buscat l’origen d’aquests colossos a Egipte, la Índia, a Corea i a Melanesia.

Si s’observen les estàtues amb una mirada imparcial, sorpren la nitidesa dels àngles, la superfície 

pulida i la precisió dels detalls. 

Les analogies de l’estil i del detall entre les estàtues de pedra i les imatges de fusta són testimoni 

d’un poble que feia obres d’art. El bust del British Museum anomenat Hoa-Hakahana-ia és l’obra 

més atractiva de l’escultura de l’illa. Aquest moai procedeix del poble Orongo i era objecte de 

culte durant de l’Home-ocell (foto.18).

Els arqueòlegs han definit tres grans fases prehistòriques per l’Illa de Pasqua: 

Fase de poblament: Des de l’arribada dels polinèsics fins que comencen a desenvolupar la cultura 

megalítica que distingeix l’Illa. D’acord amb la poca informació fiable que existeix, pot ubicar-se 

entre el 400 i el 800 a.C

Fase Ahu Moai: És l’etapa clàssica, on la cultura Rapa Nui aconseguiex el seu màxim esplendor 

en la construcció dels enormes centres cerimonials i l’aixecament de les grans estàtues. S’inicia a 

prop de l’any 800 d.C i acabaria al voltant de l’any 1680.

Fase Huri Moai:  És l’etapa de conflicte entre els diferents llinatges o tribus. Els moais comencen 

a ser enderrocats i cobra força el culte de l’Home-Ocell. Comença al voltant de l’any 1680 i 

continua fins a l’arribada dels missioners catòlics, al 1864.

5.2.5  El transport de les estàtues

La tova volcànica és una espècie de terra compacta per la presència de fragments i nòduls de 

pedra. És fàcil de tallar i si s’exposa a l’aire s’endureix. 

Per modelar i tallar les estàtues era necessària una població més densa que la que podia alimentar 



tota l’illa, perque es parla de més de 100 tones de pes.

Com que es necessitaven cordes fortes per alçar les escultures, els indígenes en fabricaven amb 

fibres de la morera de paper; una planta que segurament cultivaven a gran escala.

Si s’admet que els natius sí que tenien fusta per construir trineus i cordes per transportar les 

estàtues. El misteri es redueix a una qüestió de mà d’obra i energia.

Però la dificultat d’aquest procés de transport no només consitia en moure l’estàtues de lloc, sinó 

en vigilar que no es trenquessin durant el trajecte.  

Segons els natius, el desplaçament de les estàtues tenia lloc en l’espai d’un somni gràcies al poder 

del màgic Tuu-ko-ihu.

És estrany perque els natius no van saber proporcionar als misioners la informació que 

necessitaven per disipar el misteri.

5.2.6   Funció artística i religiosa.

Sens dubte les dimensions d’aquestes estàtues colossals  són l’expressió d’una mentalitat anàloga.

La primera interpretació que normalment es fa ve a considerar-les com imatges de divinitats 

idolatrades pels antics indígenes i un símbol per perpetuar la memòria dels seus difunts. La 

segona interpretació deia que eren representacions dels seus avantpassats, els quals enterraven 

dins del ahu, i se’ls considerava com una font de força i energia sobrenatural o mana*. 

A les illes Marqueses, les quals formen part d’un arxipèlag de la Polinèsia francesa, situades entre 

els 700 i 1000 km al sud de l’equador i a uns 1.800 km del nord-oest de Tahití, hi ha una 

civilització que té molts punts de contacte amb l’illa de Pasqua, i és una illa on les estàtues que hi 

dominaven eren les terrasses dels santuaris que representaven als caps suprems i als sacerdots 



importants, els quals el seu esperít s’havia integrat entre les divinitats tutelars de la tribu.

El caràcter sagrat de les estàtutes era provisional i depenia dels rituals i les cerimònies que 

provocaven la vinguda de les divinitats; com el culte de l’Home-Ocell, les cerimònies que 

marcaven les etapes en la vida d’un natiu, des del naixement fins a la mort, i les celebracions o 

festes, que es solien fer al voltant de les estàtues. 

En la vida cotidiana dels habitants de l’illa, aquesta imatge només era un ornament, un bloc de 

pedra inert.

   5.2.7  Distribució dels moais a l’illa.

Ahu Tahai: (foto.19/20) És un centre ceremonial on s’hi troben quatre moais en peu, donant 

l’esquena al mar. 

Ahu Akivi: (foto.21) És centre ceremonial amb un conjunt de set moais. És el primer Ahu 

restaurat científicament a l’illa l’any 1960 per William Mulloy i Gonzalo Figueroa. La plataforma 

amb set moais es troba amb el sol naixent dels equinoccis. Segons el “floklor” recent 

representaria a set joves exploradors enviats per Hotu Matu’a per reconèixer l’illa per l’esperit de 

Haumaka desde Hiva.

Ahu Vinapu: (foto.22) És un conjunt de temples en ruïnes que guarda certa similutid amb les 

ruïnes del Machu Picchu, situat al Perú.  Incolu tres ahu; el primer anomenat Ahu Tahiri té sis 

moais, que estan pintats de vermell, però es troben enderrocats. El segon ahu, orientat 

astronòmicament cap a l’interior, posseeix un moai suposadament femení que tenia dos caps.  Del 

tercer ahu, el més antic, només en queden pedres remogudes.



Ahu Akahanga: És anomenat també “Plataforma del Rei”, ja que la llegenda explica que la 

tomba de Hotu Matu’a estava a proa d’aquesta estructura. Mostra nombroses fases de 

construcció: quatre plataformes, dotze moais i vuit pukao* o barret d’escòria vermella. Cap a 

l’interior del ahu es pot apreciar un dels poblats més ben preservats.

Volcà i pedrera del Rano Raraku: La major part dels moais van ser tallats dels seus vessants 

interiors i exteriors. Existeixen més de quatre-cents moais en diverses etapes de tall de la pedra. 

Cap a l’oest estan escampats moais en procés  de trasllat en el denominat “Camí dels moai” o “Ko 

Te Ara o Te Moai”.

Orongo: A més a més de ser una ciutat, Orongo és un centre cerimonial utilitzada per realitzar-hi 

pràctiques religioses relacionades amb el culte de l’Home-ocell, rendint culte al déu Make Make i 

a l’ocell Manutara. Està ubicada a la cúspide del volcà Rano Kau. El poble ocupa una àrea petita 

de forma triangular i està composta per cinquanta-tres cases que configuren un complex 

arquitectònic elíptic i únic que representa diferents formes prototípiques. És el recinte més 

decorat amb petroglifs de l’illa.

Ahu Tonga riki: (foto. 23/24/25/26)

L’ahu Tongariki representa el màxim esforç constructiu. És una plataforma funerària de 160 mts 

de llarg, entre la plataforma i extensions laterals, i aguntant quinze moais amb els seus respectius 

pukao a la part superior, els quals van ser tumbats cap al 1860.

Aquest ahu és el més important i el més gran de l’illa i va ser restaurat entre el 1995 i el 1996 per 

arqueòlegs de Xile amb ajuda econòmica i tecnològica d’una empresa japonesa, després de la 



seva destrucció al 1960 a causa d’un terratrèmol submarí. 

L’eix de la plataforma està orientat al sol naixent del solstici d’estiu. Més enllà d’aquest hi ha un 

important lloc decorat amb petroglifs anomenat Papa Tataku Poki, amb figures de tonyines, 

tortuges, del déu Make Make, de l’home- ocell, entre altres.

Ahu Nau Nau: (foto.27) Restaurat entre 1978 i 1980. Té una construcció complexa constant de 

diversos nivells. Poseeix cinc moais amb pukao (o barret) i  dos quebrats. L’esquena dels moai i 

algunes pedres de la paret posterior tenen petroglifs (foto.28). Durant les excavacions es va trobar 

un extraordinari ull de corall blanc amb una pupil·la d’escòria vermella (foto.29). Aquest moai 

està exibit al Museu de l’illa. En sí, i juntament amb altres casos, constitueix la prova que als 

moai els hi posaven ulls quan estaven instal·lats i aixecats.

Ahu Anakena: (foto.30/31) Anakena és una platja de sorra blanca amb coralls escollida per 

l’arribada del Ariki Hotu Matua’a. Anakena també es correspon al nom d’una petita cova.  A 

Akahanza hi ha un altre centre arqueològic, i, proper a ell hi ha diversos moais que van ser 

abandonats a mig camí abans de ser col·locats a l’ahu. 

Districte de Vaihu: (foto.32) En aquest districte de l’illa s’hi poden trobar moais caiguts.

Ahu Te Pito Kura: (foto.33) Aquesta estructura té l’estàtua més gran aixecada sobre un ahu, el 

moai Paro, de 10 mts d’alçada i 85 tones de pes, amb un pukao de 11,5 tones. Es creu que va ser 

l’última estàtua en ser enderrocada cap al 1840 juntament amb l’ahu que es troba una gran pedra 

esfèrica que s’identifica com “El ombligo del mundo” o en idioma rapa nui “Te Pito o Te Henua”, 

que segons la llegenda va ser portada per Hotu Matu’a en la seva embarcació. 



Puna Pau: (foto.34/35) És el cràter secundari utilitzat com a pedrera de l’escòria vermella pels 

barrets. Com només eren cinquanta-vuit moais que portaven cilindres d’aquests i en queden trenta 

a la pedrera, es creu que aquest complement per a les estàtues va ser afegit en funció del 

desenvolupament i el poder de les tribus.

5.2.8  Comparació amb altres cultures.

Les cultures i les civilitzacions polinèsiques i les illes del Pacífic van ser conegudes per Àsia, 

Àfrica continental i Europa després de la colonització d’Amèrica. És probable, en canvi, que els 

indígenes peruans comercialitzessin amb els polinèsics de les illes Marqueses i altres illes, el que 

explicaria que el “camote” (planta americana), arrivés fins a Nova Zelanda. També és possible 

que hi hagi hagut contactes precolombins entre la Illa de Pasqua i la costa de Xile.

A diferència de Polinèsia, on les imatges dels avantpassats eren tallades en grans troncs, a Rapa 

Nui van preferir esculpir-les en gegantescos blocs de pedra volcànica, que representaven la 

cúspide del megalitisme al servei del impressionant poder polític i religiós que va agafar la 

societat de l’illa. 

     5.3  Artesania

Aprofitant la producció de diverses espècies vegetals, els habitants de l’Illa de Pasqua van 

elaborar una sèrie d’eines d’ús en la seva vida quotidiana. L’artesania era molt variada i els seus 

treballs estaven basats en la talla de fusta, especialment la de Tolomiro (un arbre molt especial a 

l’illa), pedres i elements vegetals. 



Eren fabricants d’unes tauletes, anomenades “rongo-rongo” que contenien una escriptura 

jeroglífica que encara està per desxifrar (foto.36). Aquestes tauletes són troços de fusta plans i 

irregulars amb una longitut aproximada de 30 a 50 cm, cobertes de nítides files amb minúsculs 

símbols que representen aus, animals i plantes, cossos celestials i figures geomètriques. 

El primer europeu que va adonar-se’n de la seva existència va ser Eugene Eyraud, però no va 

poder trobar-ne el significat.

El nom complet d’aquestes tauletes és ko hau motu mo rongorongo, i segons la tradició oral, Hotu 

Matu’a les va portar ell mateix quan va arribar a l’illa juntament amb els homes que savien llegir i 

escriure.

Segons els habitants de l’illa hi ha tres tipus de tauletes: les dedicades a himnes d’honor, al déu 

Make Make i altres déus; les de crims o altres accions de persones; les de commemoracions als 

caiguts en les guerres o altres conflictes i les representacions geneològiques, o naixements.

 Religió: Els rituals.

A l’Illa de Pasqua no apareixen els grans déus del panteó polinèsic com:  Tane, Tangaroa, Rongo, 

Oro, excepte la referència a Tangaroa en l’origen de la geneologia del Ariki Hotu Matu’a. 

En la cultura Rapa Nui la religió es tractava com una vivència directa amb món dels esperits. 

El poder sagrat dels ariki, en el cim de la piràmide social, estava determinat per una geneologia 

que els conectava amb un avantpassats diví. Aleshores la societat s’organitzava a partir d’aquest 

ordre social i ideològic.

La religió que ha caracteritzat sempre l’Illa de Pasqua, estableix una sèrie de prohibicions, tabús i 



preceptes, tots relacionats amb allò que consideren sagrat. La pràctica religiosa que es portava a 

terme s’anomenava Ivi Atua, i es basava en la immortalitat, que consistia en l’ajuda als hereus o 

familiars per part dels avantpassats.  

Cap déu ha gaudit de tant prestigi com Tangaroa, el déu del mar, però les creençes de Rapa Nui 

se centren principalment en la deitat Make-Make, el déu creador, suprem i omnipotent, 

representat amb la figura d’un crani o un home amb cap d’ocell (foto.37). Aquest era el déu dels 

boscos i amic dels ocells, i encaranava la força fecundadora de la naturalesa. D’aquí ve el famós 

culte de l’Home-ocell.

Juntament amb Make-Make hi havia el déu Haua, un altre esperit que apareixia com a company 

de Make-Make. Els dos déus eren encarregats de portar les aus desde Motu Motiro Hiva (Illes 

Sala i Gómez) fins a l’Illa de Pascua. 

El mana era el poder mental, espiritual i sagrat que compratien els caps de tribu, els sacerdots i 

els mags. En general aquest poder s’utilitzava com a benefici propi o dirigit contra l’enemic amb 

el propòsit de causar mal.  Es diu que algun moai va ser transportat amb la força del mana de la 

tribu que l’havia construit.

La manifestació religiosa més important era el culte de l’Home-ocell. Resulta molt difícil 

concretar amb certesa les dates de la manifestació d’aquest aconteixement. 

   5.4.1  Culte del “Tangata-manu” o “Home-Ocell”.

El Tangata-manu és una pràctica religiosa en la que rendeixen homenatge al déu Makemake.

Aquest culte explica que, Make Make, era el déu de la fertilitat i la suprema deitat que va crear la 

Terra, el Sol, la Lluna, les estrelles i els homes, premiant als que eren bons i castigan als que eren 



dolents. També se li atribuia el fet de portar els ocells a Rapa Nui.

No existeix un registre complet de les cerimònies del culte i hi ha discrepàncies rescpecte a les 

dates de la seva celebració i la seva durada. El que se sap segur és que en un moment donat, els 

fidels es traslladaven a Orongo, el centre cerimonial on rendien culte al déu Make Make i a l’au 

Manutara per recitar oracions, fer ofrenes, celebrar rituals per als déus i participar en danses de la 

fertilitat.

El moment culminant de les cerimònies era la carrera per obtenir el primer ou de la golondrina 

del mar de color negre anomenat Manutara (o Sterna fuscata) que representava l’encarnació del 

déu Makemake, i  que anidava als illots de Moto Iti i Motu Nui, davant del cap Te Manga. (foto.

38)

Els que hi participaven eren generals de guerra i els seus suplents o hopu, havien de tenir força i 

haver estat designats pel déu Make-Make. Havien de baixar per la paret del penyasegat d’Orongo 

i creuar nadant el mar que separa el precipici del Rano Kau fins a l’illot Motu Nui, per poder 

aconseguir l’ou que havia post l’au Manutara, i tornar nadant un altre cop amb l’ou col·locat en 

una especie de sac petit col·locat al front. 

El que trobava el primer ou i el portava de tornada a l’illa sense que es trenqués es convertia en 

l’anomenat Home-ocell. Aquest títol era molt codiciat perquè otorgava el favor diví i la sanció del 

poder polític durant l’any següent.

L’ou de Manutara era buidat després de tres dies i omplert amb fibres vegetals i posat després 

sobre la casa del guanyador, on hi estaria durant tot l’any.

Naturalment, a la proclamació dels guanyadors, els competidors que havien estat derrotats es 



convertien en falsos profetes.

Al cap d’un any l’ou perdia el seu poder; el tiraven al mar o el depositaven en una escletxa 

d’alguna roca del precipici del volcà Rano Kao.

Aquestes cerimònies van ser vistes per primera vegada a Orongo al 1866  i al 1867, pocs anys 

després de les incursions peruanes en busca d’esclaus que van disminuir la comunitat de Pasqua, 

al 1862.

El culte de l’Home-ocell no té equivalent a la resta de la Polinèsia. En molts aspectes recorda les 

cerimònies que establien una relació mística entre les forces de la natura i l’individu que es 

convertia en rei efímer.

5.4.2  Del naixement a la mort.

Tal com passa a l’actual cultura de l’Illa de Pasqua, la societat anterior comptava amb rituals i 

cerimònies que marcaven les diferents etapes del seu cicle vital, des del naixement fins a la mort. 

Els primers rituals s’iniciaven al néixer, amb el tall del cordó umbilical. Després el seguia el ritual 

de la infància amb cerimònies on els hi tallaven el cabell i se’ls feia un tatuatge a les cames als 8 

anys, com a símbol d’iniciació a la cultura. 

A la pubertat, entre els 10 i 14 anys, tenien lloc importants rituals per entrar dins la vida adulta. 

Nois i noies amb el cos pintat amb vermell i blanc, adornats amb penjolls i collarets anomenats 

tahonga, eren portats diversos mesos a la petita illa de Moto Nui per aprendre de mestres i savis 

els diferents aspectes de la seva cultura: tradicions, oficis, coneixements sagrats, art de la guerra, 

etc. Poques noies arribaven a la pubertat sense haber tingut cap experiència sexual amb altres nois 

o adults que les havien seduit o bé les havien forçat.



Els enllaços matrimonials es feien amb cosins tercers, ja que, sinó era així, es podien produir 

enfrontaments entre tribus, i se celebraven fent cerimònies en les que s’intercanviaven menjar 

entre les dues famílies.

La poligamia només la practicaven els rics que es podien permetre alimentar més d’una dona. 

Sovint era un privilegi dels caps de les tribus.

El divorci podia estar produit per una disputa o un mal entès, i es donava sense cap formalisme.

Mort

Els habitants de l’illa creien que una vegada havien estat despresos del cos, l’esperit rondaria 

durant un temps prop de la família abans de marxar al món dels esperits. Durant dos anys el cos 

del difunt permaneixia envoltat amb teles vegetals, i se’l col·locava davant de l’ahu al que 

corresponien els seus avantpassats. Després se’n desprenia la calavera, i els ossos eren rentats i 

depositats en una càmera oberta en la mateixa estructura, on l’esperit es trobaria amb els seus 

avantpassats. (foto.39)

Al cap d’un temps, se’l recordaria  a la cerimònia del Paina*, una festa que constituïa un 

esdeveniment social important, que consistia en aixecar davant de l’ahu un gran efígie en 

reconeixement del difunt.

    5.4.3   Música, festes i  danses

A l’illa de Pasqua s’interpretaven cants i danses populars dedicades als seus déus, als esperits 

guerrers, a la pluja i a l’amor. (foto.40)

La música de l’illa és autòctona i va lligada a les velles tradicions i llegendes que s’han transmès 

oralment de generació en generació. 



La música i les cançons són interpretades per conjunts que s’agrupen amb els seus instruments 

musicals:

-Maea: pedres rodones, extretes del mar que es piquen rítmicament i acompanyen als conjunts de 

cants, 

-Keho: (percussió) és un tambor primitiu. L’efecte obtingut era gràcies a una carbassa buida que 

feia de caixa de ressonància. 

-Hio (aeròfon):  espècie de flauta de caña de bambú amb forats. 

-Ukelele (cordòfon):     també conegut com a guitarra hawaiana, va arrivar desde la Polinèsia. És 

semblant a la guitarra però és més petita i només té 4 cordes. 

-Upa-Upa (aeròfon):   Acordeó amb botons o teclat.  

A l’illa es ballaven danses com:

- el Sau Sau: és un cant i una dansa popular característic de l’illa de Pasqua.  Els natius, sobretot 

les dones, es posen un vestuari de plomes de colors, amb conjunts de dansa i mostren la seva 

gràcia  dins d’una mobilitat cadensiosa, que acompanyen amb el moviment ondulant dels braços i 

les mans. 

- l’Ula Ula: dansa d’origen tahití, on les parelles acostumen a ballar separades, movent els 

malucs i descansant els peus alternativament sobre el taló i la punta del peu, amb la rotació 

d’aquests i amb gràcils moviments de braços. 

- el Tamuré :  dansa tahitiana en la que es desenvolupen acrobàcies amb les cames, en moviments 



extraordinaris ràpids i la execució de moviments de vai-vé.

Les festes o areuti també rebien el nom genèric koro*; que significava pare. Tot fill respectuós 

honrava al seu pare o a la seva mare amb la festa del koro.

Les festes tenien un caràcter comú i s’hi oferia menjar, aliments i aus.

Eren organitzades pels rics terratinents per als parents i amics que l’havien ajudat. 

Les areuti tenien lloc a l’hivern i a la tardor. Tenien un caràcter profà i s’organitzaven per 

individus induïts per la vanitat i l’ambició i que volien acreixentar el seu prestigi mitjançant una 

ostentació de generositat.

Els joves rapas dansaven i s’atorgava molta importància a la presència del cap suprem, el qual 

afegia llustre i consagració mística.

Hi havia una dansa assossiada a aquesta festa; la Kaunga, de la qual se’n sap poc: nois i noies 

disposats en fila índia dansaven i cantaven pel passadís que ells mateixos havien format, avançant 

i retrocedint. 
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ALIMENTACIÓ

L’illa de Pasqua és descrita com una illa sense vegetació, un camp de pedres volcàniques 

incapaces de nutrir una població certament densa. 

Abans de ser habitada, l’Illa de Pasqua era un lloc tropical  salvatge, amb vegetació abundant i 

ple de selves espesses, en canvi, ara no és més que un tros de terra pobre en recursos alimentaris, 

vegetals i minerals, i molt desgastat, com a conseqüència de la manca d’arbres a causa de la 

utilittzació que van tenir en el moment del transport dels moais.  

Aquesta illa ha estat cultivada i habitada a gairebé tota la seva superfície, amb excepció de Poike 

(zona volcànica) i certes zones de l’interior.

Es calcula que l’illa va poder alimentar fàcilment entre 4000 i 5000 habitants, fins que va haver-hi 

una superpoblació i la població va disminuir.

La qüestió d’aigua potable ha estat sempre un problema difícil pels indígenes ja que l’illa no té 

cap riu. A més a més els petits barrancs d’aigua que hi ha procedeixen d’origen volcànic. L’aigua 

de la pluja es filtra ràpidament en el subsòl porós formant bassals subterranis que desemboquen al 

mar.

Les majors reservas d’aigua dolça que hi ha es troben als llacs del fons dels cràters, on és difícil i 

perillós accedir-hi.

Els antepassats dels indígenes volien evitar la barreja d’aigua dolça i aigua salada i van crear  uns 

murs que a l’hora feien de dipòsits d’aigua.

Per a la cocció dels aliments la falta de llenya, a causa de la manca d’arbres, plantejava el 

problema del foc. Els antics indígenes feien foc amb el mètode clàssic d’Oceania:  un tronc petit 



al que se li aplicava un moviment de vai-vé dins d’una fisura oberta al llarg d’un tros de fusta 

tendre.

Els aliments eren cuinats dins d’un umu*, un forat on s’hi encenia una foguera. Allà s’hi 

escalfaven pedres i es retiraven quan havien arribat a altes temperatures. Després es feia una 

espècie de tapís de fulles i s’hi posaven els aliments tapats, primer, amb pedres, deprés amb fulles 

i finalment amb terra.

L’umu figurava a totes les descripcions dels banquets de les festes, on les dones i els nens no 

podien assistir, i si es servia algún plat especial com peix o pollastre només els en deixaven les 

restes.

Els animals domèstics que importaven de la Polinèsia eren el porc, el gos i la gallina. Les gallines 

eren un recurs alimentari importantíssim ja que els pobladors tenien nutrició vegetariana. La 

gallina, a més a més, era un símbol de riquesa i un instrument d’intercanvi per excel·lència. 

També es feien servir com a regals quan se celebraven rituals.

Pel que fa a la pesca, les aigües que envolten l’illa eren abundants en bancs de peixos. En el 

passat, els seus habitants van desenvolupar la pesca amb xarxa, la qual podia ser petita, per poder 

atrapar  petits crustàcis, o de 30 o 40 mts de longitud.

A part, els recursos alimentaris de l’illa incluien:  plàtans, canyes de sucre, ñame, peix i 

nombrosos moluscs.
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8. ENTREVISTA

L’illa de Pasqua; la cultura, l’art i els moais.

Nom: 
Natzaret Almeida

Professió:
Antiga profesora de llengua castellana del Celestí Bellera.

A anat a l’Illa de Pasqua? Quin any va ser?
Doncs sí. Vaig anar-hi a l’estiu del 2002. El meu home va demanar per casar-me en una 
d’aquelles coves, la cova d’Anakena.

Quina va ser la motivació per la qual vas anar a l’illa?
Per mi anar a l’illa de Pascua  era la il·lusió de la meva vida, no només perquè havia vist la 
pel·lícula, sinó perquè són obres d’art les quals les envolta molt el misteri i la intriga.

Com s’anomena l’illa de Pasqua en l’idioma rapanui o l’idioma d’allà?
L’illa s’anomena Te pito o Te Henua, que significa el melic del món.

Com és el paisatge actualment? I com era antigament. (si ho sap)
Antigament l’illa de Pasqua era un territori riquíssim en vegetació, però com els rapas van 
utilitzar-la tota per les seves contruccions i pels transports de les estàtues la vegetació va acabar 
gairebé extinguida. L’illa de Pascua actualment està totalment desèrtica. No és una illa tropical 
d’aquelles amb palmeres i platges exhuberants sinó pobre en vegetació.  El que es dedica 
bàsicament en turisme a lilla és a veure els moais, perque l’illa en sí només són les enormes 
construccions ja que no té pasiatges impressionants nir es d’això. 

Què  i com pensa la gent d’allà?
És una població poc unida. Els hotels respecten molt sobretot el  què és l’entorn. És una illa que 
viu del turisme, encara que té un nombre de turistes per any restingit. Només pots arrivar a l’illa 
per una companyia que viatge des de Chile a la Polinesia i va fent transbord.
Els rapas, que és com es fan dir, senten un odi brutal cap als chilens. Ells creuen que són chilens 
per casualitat i la gent d’allà té molt poques espectatives. Trobes pescadors que malviuen, que es 
dediquen a beure. Hi ha molts alcohòlics a l’illa. 
Com és una illa tancada i no és gens rica en vegetació, els habitants tenen un hort i una economia 
de subsistencia. Molts dels els aliments i productes són importats de Chile en vaixell. 
Normalment els habitants que tenen un negoci basat en el turisme viuen molt bé. Tot això fa que 
molta gent es vegi obligada a emigrar, malgrat que l’illa de Pasqua estigui a 4000 km de distància 
de la costa chilena. Com es pot comprovar els viatges són molt cars.

Vas  veure moais?
Sí.

Quina va ser la primera impressió al veure les estàtues?
Impressiona moltíssim perquè són gegants de pedra i imposen molt el silenci i la calma. No són 
totes iguals malgrat la seva semblança, i són molt expressives. Transmeten sensació de solitud. 



 
Com són?
Són gegants de pedra situats d’esquenes a la mar. Per els rapas el mar era un enemic. 
Els moais servien per demanar ajuda, aliments i benerar els avantpassats dels habitants de l’illa. 
Per ells eren déus protectors. Però es creu que van canviar de culte per la desconfiança que tenien 
cap als moais, per el culte de l’”Home-Ocell”, ja que els moais no els feien cas i la població no 
parava de disminuir i no els protegien. 
 
Quines altures tenen?
Tenen més de 8 metres. Alguns més petits i uns d’altres més grans. 
Els moais en més baix relleu ja són de lèpoca de l’ « Home-ocell ». 
Es deien home ocell perque els concursants, que eren homes, havien de descendir pel barranc del 
volcà i nadar fins als illots de Motu Iti i Motu Nui, travessant un mar que estava infestat de 
taurons per agafar l’ou de l’ocell manutara que només ponia els ous en aquella illa. 

Com estan distribuides les estàtues ?
Et sorpren perquè te’ls vas trobant per allà a mesura que vas caminant, te’ls trobes de sobte.

Com va ser construïts i transportats?
Els moais eren tallats de la pedrera del volcà Rano Raraku i les tallaven mentre estaven estirades 
a terra. Els transportaven per mitjà de troncs tallats posats en filera fent una espècie de trineu que 
anava moven els moai. Els lligaven amb cordes i els aixecaven gràcies a la força de molta gent I 
molta cooperació.

Alguns d’aquest moai porten barret. Sap perquè? Quin significat té? 
Sí porten barrets. Quan transportaven les estàtues amb troncs, els hi lligaven els barrets amb 
cordes i els aixecaven. Aquest barrets estaven fets d’escòria vermella del volcà Rano Kau, i 
estaven col·locats a sobre dels moais a pes, encaixats. 

Hi ha moais que tenen els ulls pintats?
Sí, antigament tots els moais tenien els ulls pintats de corall blanc, i la pupil·la de lava, malgrat 
que ara alguns ja no ho estan. 

Sap si s’han descobert moais o estàtues relacionades amb la illa a altres llocs fora de la illa? 
(pregunta relacionada amb la 11).
Doncs no, no. Hi ha semblant megalitisme entre les illes del voltant però els moais sónorginiraris 
d’aquesta mateixa illa.

Et va agradar la illa? Recomanes anar-hi?
Depèn del que busquis. És un lloc solitari, no turístic. A la nit no pots surtir de festa. Jo vaig 
conectar molt amb mi mateixa,  i de manera geneològica i cósmica també. Sembla que els gegants 
s’hagin d’aixecar en qualsevol moment i que comencin a caminar.

Sap si la seva cultura ha estat influenciada per altres d’altres països, o per les cultures 
polinèsiques o té similituds amb algun altre lloc?
La cutura de l’illa de Pascua és una cultura única i es creu que fa molts anys va estar deshabitada. 
Sobre el 700 a.c va ser poblada per polinèsos. Són semblans a les altres illes pel megalitisme. Hi 
ha molt de misteri en com va sorgi l’illa i quan es va extingir.
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7. ENTREVISTA

Aquesta entrevista la vaig fer en castellà perque vaig ensenyar-li les preguntes, que estaven en 
català, i me les va respondre en castellà. Per això vaig suposar que li era més còmode parlar en 
aquest idioma i ho he deixat tal i com ho va dir ell. 
- Nombre Persona entrevista: 
Oriol  Martinez Gascon 

- Edad:
31 años.

- ¿Has estado alguna vez en la Isla de Pascua? (si es que sí, qué te a motivado ir allí?)
No aún no pero he diseñado un libro sobre Rapa Nui en una editorial chilena. 

- ¿Como es el paisaje actualmente?

La verdad es que es un paisaje de sabana, bastante árido con altas hierbas pardas. La costa está 
compuesta por acantilados y hay pocas playas pero bonitas y tropicales. El interior de la isla es 
muy volcánico y es muy típico el paisaje que ofrece el volcán Ranu Raraku. Se ve que 
anteriormente ese paisaje era mucho más verde pero los colonos introdujeron ovejas y estas 
proliferaron sin ton ni son y devastaron la flora de la isla. 

- ¿Qué y cómo piensa la gente de allí? 

Los Rapa Nui son muy orgullosos. Piensa que la isla está a 3700 km de Chile y tiene una cultura 
polinésica muy distinta a la cultura mapuche o cualquier otra autóctona del continente. El 
sentimiento es de pertenecer a una raza aparte. Además los isleños sufrieron mucho de la 
presencia de los colonos y su población fue diezmada varias veces por culpa de epidemias traidas 
por los blancos, hasta que casi se extinguió y quedaron cien personas de la cultura originaria. En 
la actualidad es bastante difícil para un continental residir allí y los precios de los billetes de 
avión desde Santiago son igual de caros que para ir a España. Los hoteles y el alojamiento son 
caros también porque todo tiene que ser traido por barco, tarea que desempeña en cierta medida el 
ejercito chileno. Salvando todo esto los Rapa Nui son muy acogedores y simpáticos. Les gusta 
comer un guiso de marisco y pescado llamado curanto que se cocina en un hoyo en la tierra con 
grandes piedras calientes y el pescado o marisco envuelto en hojas de banano, con plátano i 
ñámes, etc... Se dice que después de colocar los moais, los rapa nui hacían grandes banquetes y 
aun les queda esa idea que la comida es el mejor regalo que se le puede hacer a una persona... 

- ¿Cómo viven? Han estado influenciados por otros païses?

Bueno, la idea de la gente de que viven en casuchas de troncos es bastante falsa. Viven, pues… 
como todos nosotros, y tienen televisión, radio y coches. Piensa también que la civilización 
"moderna" conlleva un choque cultural muy fuerte y poco a poco los jóvenes van olvidando la 
lengua y la cultura, así como la autoridad de los mayores. La lengua tampoco está muy adaptada a 
los tiempos que corren y la artesanía está fomentada por un turismo que los Rapa Nui temen y 
aman al mismo tiempo. La lucha es constante para proteger el medio ambiente y los parques 



naturales de la isla pero los mega proyectos turísticos son feroces y prometen aportar una 
prosperidad a la isla que a la larga puede ser devastadora, tanto para la flora y fauna, como para la 
cultura rapa nui en general. 

- ¿Has visto moais?

Jajajajaj! En fotos mucho, en vivo y piedra, ninguno. Hay una representación de un moai a Escala 
real en pleno centro de Santiago y es bastante impresionante, aunque en medio de los rascacielos 
modernos parezca muy pequeñito. No hay que olvidar que son moles que pesan varias toneladas y 
que el ingenio que tenían para levantarlos con los escasos medios de los cuales disponían sigue 
siendo asombroso. 

- (sí) Cuál fue tu primera impresión al verlos? (No) Qué impresión tienes sobre esas estatuas 
aunque no las hayas visto?

-  ¿Qué sabes sobre el arte que tienen los pascuenses? 
Bueno es mucha artesanía en madera, esculturas, petroglifos, etc...
- ¿Qué opinan lo piensan de Chile respecto a la Isla?

Los chilenos son un poco altivos y la verdad es que cuanto más blanco mejor visto 
lamentablemente. Las culturas autóctonas sufren un poco de ese intento constante de 
europeización o más bien emulación de Estados Unidos y no es como en Perú o Bolivia, donde es 
frecuente ver gente en trajes típicos, o orgullosos de sus acendencias indígenas, más bien al 
contrario. Lo que decae de esta mentalidad es un artesanía más bien pobre y triste y los pocos 
objetos de artesanía pascuense que llega a la capital se valora o muchísimo (como obra de arte) o 
muy poco (como artesanía barata). Para la mayoría de los chilenos Rapa Nui, no obstante es 
sinónimo de exotismo, sensualidad, amistad y buen ambiente. La música Rapa Nui traida por los 
jóvenes que deciden lanzarse al continente es popular pero vista como música tradicional, así 
como la cueca o el jote. En forma general los chilenos tienen mejor opinión de los pascuenses que 
de sus indígenas del sur o del norte. 
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8. CONCLUSIONS

Per concluir, haig de dir que darrere de tot aquest treball hi ha hagut una recerca d’informació 

important i dificultosa de la qual n’estic orgullosa, ja que m’ha permès aprendre moltes coses, 

tant de la història de l’Illa de Pasqua com dels moais.

Amb aquest treball he descobert que l’illa va ser poblada per polinesos, aproximadament sobre el 

700 aC., que es van establir a l’illa i van desenvolupar-hi una cultura; religió, art, rituals, cultes i 

creences, que des de fa molt de temps ha estat envoltada de misteri, i a anat canviant al llarg de la 

història d’aquesta civilització. 

En la història de la civilització rapa nui van haver-hi dues etapes molt importants en les quals es 

va canviar de culte i es van deixar de banda aquelles construccions megalítiques tan 

impressionants i per les quals l’illa és coneguda. El fet que hi haguessin guerres, ja siguin internes 

(entre tribus) o externes (incursions esclavistes) van provocar una sèrie de conseqüències 

negatives que va fer que l’illa acabés en decadència, tant en l’aspecte cultural com social. 
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9.  GLOSSARI

Ahu: altar cerimonial que va ser construit per col·locar-hi les estàtues megalítiques. Eren dedicats 
als avantpassats i cada tribu o llinatge en posseia.

Ariki-mau:  El rei o ariki mau, el cap, el que està per sobre de tots els habitants.

Hanga Roa: capital de l’Illa de Pasqua. Es troba al sud-oest, on es concentra gran part de la 
població.

Hare-nui:  Estances que tenien relació amb el culte de l’”Home-ocell”.

Hare-oka: són cases de planta circular, qye eren habitades temporalment pels habitants. 

Hare-pangea: cases pels habitants d’alt nivell social.

Haua: déu company de la deitat Make Make amb qui va venir a la illa .

Home-ocell: culte del “Tangata Manu”, pràctica religiosa que rendeix homenatge al déu Make 
Make.

Hotu matua’a: rei que va emigrar a l’illa de Pasqua i que tenia molt de prestigi en la geneologia i 
el llinatge dels habitants de l’illa.

Hopu: ajudant o substitut del cap de tribu que participava en el culte de l’”home-ocell.

Ivi-atua: pràctica religiosa que es portava a terme a l’illa basada en un ritual per la immortalitat.

Mana: poder espiritual que els concedien els avantpassats els habitants familiars que els rendien 
culte.

Make-make: déu dels habitants de l’illa de Pasqua representat amb un crani.

Mata: eren el nom que rebien els clans o les tribus.

Mata Ki Te Rangi: és un altre nom que rep l’illa de Pasqua i significa “ulls que miren al cel”.

Motu-iti i Motu-nui: illot situat en front del volcà Rano Raraku. Tenia relació amb el ritual de 
l’”Home-ocell”, ja que era on anidava l’ocell manutara.

Moai: enormes escultures tallades en pedra volcànica de la pedrera del volcà Rano Raraku. Eren 
representacions dels seus avantpassats i els consideraven com una font de poder o força 
sobrenatural, mana.  

Paeng: era com s’anomenaven els llinatges de la piràmide social.

Pukao: cilindres d’escòria vermella que feien servir els escultors de la illa per posar-los a sobre 
dels caps dels moais.



Rapa Nui: nom que li van donar els habitants de l’illa en l’idioma pròpiament rapa nui. Significa 
“gran illa”.

Rongo-rongo: escriptura pròpia desenvolupada a l’illa. Es pot veure als petroglifs i tauletes que 
van escriure.

Te Pito o te Henua: altre nom que rep l’illa de Pasqua que significa “el melic del món”.

Te Pito o te Kainga: altre nom que rep l’illa de Pasqua que en idioma rapa-nui significa la 
“matriu”. 

Tupa: Habitacions utilitzades per sacerdots per efectuar observacions ancestrals. Cada llinatge 
tenia els seus centres religiosos i socioecòmics.

Ure: famílies.
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Treball de Recerca                                                             L’Illa de Pasqua
 

ANNEX
 
 
 

            
 
Foto 1.  Triangle referent al conjunt d’illes i                            Foto. 2  Geografia de l’illa de Pasqua.
            arxipèlags que formen la polinèsia.
 
 

 

 
Foto.3 Situació geogràfica de l’illa de Pasqua. S’hi pot veure els tres volcans que la van formar i la distribució dels
complexes amb els moai.
 
 
 
 



 
Foto.4 Representació gràfica del descobriment de l’illa de Pasqua, juntament amb els moais.

 
 
 

 
Foto.5  Pukao o barret d’escòria vermella.



 
Foto.6 Fotografia d’un moai amb pukao situat al costat del Ahu Tahai, amb els seus quatre moais corresponents.

 

 
Foto.7 Moai emergent de la vessant del volcà Rano Raraku.

                 
 
Foto.8 Moai a la falda del volcà Rano Raraku.     Foto.9 Fotografia d’una estàtua de perfil.
 
 



 
Foto.1 Moais coronats amb pukao de 2,7 metres d’alçada i 2 mts de diàmetre.

 

 
Foto.11  Moai de 22 metres de llargada abandonat prop del volcà Rano Raraku abans de col·locar-lo a sobre de l’ahu.

 



 
Foto. 12 Fotografia frontal del Volcà Rano-Raraku.

 

 
Foto.13  Estàtues abandonades al peu del volcà Rano Raraku abans de ser transportades als seus repectius ahus.

 
 



 
Foto.14 Moais disposats irregularment a la vessant del volcà Rano Raraku.

 
 

 
Foto.15 Gegant de pedra de 15 mts de llargada descobert per Englert Sebastián en una cripta oberta durant unes
excavacions a la vessant del volcà Rano Raraku.
 

 
Foto.16 Imatge correspon al gegant de pedra descobert a la cripta del volcà Rano Raraku.



Foto.16 Imatge correspon al gegant de pedra descobert a la cripta del volcà Rano Raraku.
 

 
Foto.17 Moais abandonats i clavats a la vessant del Rano Raraku.
 

  
 

Foto.18 Mostra d’un moai al Brisith Museum procedent de la ciutat d’Orongo de l’Illa de Pasqua.
             

 



 
Foto.19 Ahu Tahai. Complexe cerimonial amb quatre moais en peu.

Podem observar la proporció humana respecte la de les estàtues.
 

 
Foto.20 Ahu Tahai en una posta de sol. Els moais sempre estan d’esquenes al mar.

 



 
Foto.21  Ahu Akivi, amb set moais en peu, va ser el primer ahu restaurat científicament.

 
 
 

 
Foto.22 Ahu Vinapu. Aquest conjut de temples en ruÏnes té la seva semblança amb les ruïnes del  Machu Pichu, situat

al Perú.
 
 

 
Foto.23 Ahu Tongariki. Plataforma funerària de 160 mts de llarg amb els

seus respectius moais. Orientat al sol naixent.



seus respectius moais. Orientat al sol naixent.
 
 

 
Foto.24 A l’Ahu Tongariki, amb els seu respectius 15 moais, s’hi pot observar fàcilment la diversitat d’altures que

presenten les estàtues.
 

 
Foto.25 Ahu Tongariki. Observar proporció humana respecte la de l’estàtua.

 



 
Foto.26  Ahu Tongariki.

 

 
Foto.27 Ahu Nau Nau. Poseeix cinc moais coronats amb pukao i dos de quebrats.

 
 
 



 
Foto.28  Fotografia d’un moai del Ahu Nau Nau amb relleus de  petroglifs a l’esquena.

 
 

 
Foto.29  Ull d’un moai fet de corall blanc d’un moai trobat en unes excavacions a l’ahu Nau Nau.

 
 

 
Foto.30  Ahu de la platja d’Anakena, que es correspon amb el nom d’una petita cova.

 
 



 
Foto.31 Ahu a la platja d’Anakena.

 
 
 
 

 
Foto.32 Districte Vaihu on s’hi poden trobar moais caiguts.

 



 
Foto.33 Fotografia del Moai Paro: un moai amb pukao de gran lçada col·locat, i caigut,  sobre l’Ahu de l’Ahu Te Pito

 
 
 
 

 
Foto.34 Ahu Moai en el cràter de Puna pau.

 
 

 
Foto.35 Cràter de Puna Pau. Principal font dels barrets o pukao dels moais.

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Foto.36 Artesania. Tauletes amb escriptura de l’Illa de Pasqua, Rongo-rongo.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto.37 Relleu de la deitat Make-make representada amb cos d’home i cap d’ocell.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto.38  Corresponent al recorregut del Culte de l’”Home-Ocell”. Illots de Motu Nui i Motu Iti.
 

 
Foto.39 Tomba oberta en una estructura ceremonial amb restes d’ossos del ritual de la mort col·locats a dins.

 
 
 
 
 

 
Foto.40 Habitants de l’Illa de Pascua amb vestimentas per a les danses i les festes o areuti.
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	7[1][1].Entrevista Nazaret-3
	7[1][2].EntrevistaOriol-2
	8[1][1].Conclusions-1
	9[1][1].Glossari-2

	annex
	tapa annex
	Annex[2]


