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INTRODUCCIÓ

I'REAMBUL

A Europa occidental hi ha diferents indústIÍes pel 'que fa al final del
paleoHtk mi~a i a rioici del paleolític superior. En concref a la península lberica i
a Fran<.;a tenim tradlcionalment reconegudes el mosteria -amb diverses facies
inferpretades-, el chatelp€'TTOnia -o éastelperroniii o perigordia inferior segons
les esco!es- i l'aurinyacia,
D'aquc5tes, a Catalu:lya són presents, descrites des de fa molts anys, el
mosteria j Vaudnyacia {Vjdal: 1911-12; Romaní, 1917; Co:ominas, 1946;

Cürüminas, 1958: Ripal!, 1959; Laplace. 1962; Lumley & Rlpall, 1962; Ripal! &
Lun-:ley, 1964·65), A partlr de 1975

j

sob:-e:ot rece:ltment¡ a partir de 19841 g'han

obtJngut diverses datacions absolutes que les han sltuat cronostratigrancament i
que, en:'re altres dad€'s~ han palesat l/existencia de mosterians recents i d'un
aurinyada moH antic i}..1uñoz & Perkot¡ 1975; Almagro et aL: 1978; Delibrias et
al., 1987; Yokoyama et al., 1987 a; Bíschoff et al., 1988; Bischoff eí

1989; Bischaff

et al., 1994).

Lobte;ldó ¿'aquestes ú;:imes datac.i.ons ha Hngut llor en pIe inleres
internado:\al sobre el pas (ruptura o lrar..sició) del paleolítk mitja al paleoHtk
superior, amb tota la problenütica que aixo compo~ta O quE' li esta assodada:
substitt:.dó cult'Jral: substitudó de poblacions extinció dels últims ne::ndertals,
t

aparkió de l'hor:'le modern a Europa, coexi.stEmcia de neanderta!s i homes
l'X'.odcr::ts¡ edats d''kFls i ahres, relacions amb el Prbxim Ol'ient, origCl\ i dit"usió de
l'aurlnyadzL :'t?arició de les ir.novado!1s tecniques del paleolítlc sltperiof,«

Aquest interes internac:or:al Sem?Te ha estat present -per exemple, en 1969
a París es va realitzar l'importan': coHoqui On'glne de l'homme nlOdeme(Bordes,
1972)--, pero es V2. 2t('('8Muar arr:b rorca en ocasió de la troballa d'un individu
neandl::rta! en un niveH (hatelperronia de la cova de Saint-Césaire (Charente
MarHime) rany 1980. En aquests catorze anys des d'aquest dcscobriment, les
aportadons 1 c"nGira en més quanlitM, les o?l:1ions s03re el tema no han dcixat
dE' difondre':,. Har, aparegut centenars dfar:ides i s'han realltzat dive:sos
1

roi·loCiu:S 8cbre la qües::ió: Liege1 1986 (LfHomrne de Nhmdrr:al)¡ Cambr:dge,

1987 (The Origins and D¡"spus:ll of Modern Humaf!S: Bebwioral a!ld Bio/agical

PerspeCUVi?5)¡

~remüurs,

1988 lPaléolithique rJ10yell

rét::eut el Pa!éolilhique
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supérieur anClen en Europe. Ruptures et transitions: examen critique des

documents arclt éo logiques), Bratislava, 1991 (L'Auríg nacien de l'furope et du
Proche Orient), Madrid, 1991 (El origen del Hombre moderno en el sur-oeste de
Europa), .... També se li han dedicat esfon;os divulgatius, com les exposicions De

Néandertal

a Cro-Magnon, Fírst europeans Prim eros europeos,

les noveHes de

Jean Avel The clan of the Cave Bear (1980) i les que la continuen The va/ley of

horses (1982), Tile mamouth hunters (1985) i The plains of passage (1990). Totes
han estat traduYdes al castella, i la primera, al cataJa. Són la base del guió d el film
El clan del oso cavemario.
Ai xí i tot, la

coincid~nc ia

del tem a de la nostra tesi amb aquesta conjuntura

tan favorable és foc\a casual. A la cova de }' Arbreda hi treballem des del 1975
Onicialment excavan t nivells solutrians); a la deIs Ermitons, des del 1980 i va ser
l' objecte de la nos tra tesi de llicenciatura, monografica, l'any 1986, sense
enquadrar-la en aquesta tematica; a la cova de Molle t, sobre tot amb el nivell del
pleistocé mitjá, des de 1982, i a l'entorn del context i la problemiltica de la
,.mandíbula de Banyoles, en aquell moment co nsiderada anteneandertaliana,
també des de 1982.
Va ser a inicis de 1992 quan en trobar un puo t comú entre els quatre
jaciments en el tema del pas del p aleolític mi tja al superior, i apretats per les
necessita ts adminis tratives, decidírem agafa r aquest com el de la nostra tesi
-influenciats, ara sí, par la seva gran difusió- i d eixar el que inicialment tenfem
pensa t centrat nornés a la cova de l' Arbreda. Hem afegit el jaciment de la cova
del Reclau Viver als al tres quatre i hem realitzat una nova investigaci6 des de
l' ap tica indicada.
Diguem, pe r

t~nt,

que hem aprofitat la conjuntura favorable per realitzar

una tesi que pugui tenir un ress6 ampli, mitjan<;ant un tema que actu alment
interessa, sense per aixo apartar-nos gens de l' area de recerca a la que ens
dediquem des que estero en el món de la prehis toria.
OBJECTlUS

AIguns deIs resultats més globals i espectaculars referents a la tematica en
qü es ti6 ja els ha víem obtingut i divul ga t anteriorment (Bischoff et aL, 1989;
Maroto & Soler, 1990; Soler & Maroto, 1990) , En aquesta tesi hem procurat no
caure en el parany de limitar-nos a engra ndir les dades es mentades i de no
buscar únicament conclusions guiades per les discussions de la problemMica
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internacional actuaLment de moda. Per aixo, a ¡'inid de la tesi, ens vam marcar

uns objectius concrets en base als jaciments que nosaltres

estudi~vem

directament, per després poder entrar, si era possible, en observacions

geograficament més amplies amb l'aportaci6 de les noves dades obtingudes.
Aquests objectius establerts inicialment 56n els següents:
- Caracteritzar les cultures rnateriaLs del paleolític rnilja final de Catalun ya,
en concret les de l' Arbreda i deIs Ermitons. Determinar si s'aprecien diferencies
respecte al al tres moments mosterians.
- Caracteritzar la cultura ma terial deis primers nivells aurin yacians de
Catalu nya, en particula r les de les coves de J' Arbreda, Mollet i del Reclau Vivero
Determinar qu in grau de formació de l'au rinyacia comporten aquests m aterials.
- Establir un quadre cronostratigrafic solid per aquests nivells.
- Estudiar la fauna procedent de les capes ana litzades, en concret la de
l' Arbred a, Mollet i els Ermitons, i apreciar les diferencies entre elles.
- Analitzar cronostratigraficament la mandíbula de Banyoles.
- Estudiar la fauna acompanyant deis travert ins de Banyoles.
-

Determinar la climatología del per íode cronologic est udi at i la

paleoecologia per als ni vells i jaciments analitzats, e n particular els d e la cova de

l' Arbreda.
- Apor tar dades al coneixement del canvi cultural entre el paleolític mitja i
e l paleolític superi or a Fran~a i a la península Iberica, a partir deIs resultats
obtinguts per a Catalunya.
- Ana lit zar el pas del paleolític mitja al superior a Fran¡;a i a la península
Iberica des d'un punt de vista essencialment cronostra tigrafic i cronoculturaL
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MATERIAL
El material que hem disposat per a la realitzaci6 d' aquesta tesi és el següent.
Els materials i les dades procedents de l'excavació deis nivel!s H (aurinyaciá
arcaic) i 1 (mosteriá recen!) de la cova de l' Arbreda (Serinyá, Pla de I'Estany), en la
qual vam actuar com a codirector.
Els material s del nivel! aurinyaciá de la cova de Mollet (Serinyá, Pla de
l' Estany), excava t per Josep M. Corominas.
1 per últim, els materials i dades de l'excavació deis nivells paleolítics de la
cova deIs Ermitons (Sales de Liierca, Garrotxa), realitzada per Ana M. Muñoz i
M. Llui"sa Perico t, i el material procedent del sondatge efec tuat en 1980. També

hem tingu t en com p te, a nivell nornés qua lita tiu, alguns deIs ma terials
.remenats, alguns deIs quals vam recuperar durant la campanya que vam
realitzar de neteja del jaciment.

També, les dades deis dos nivells inferior s (au rinyacians ) de la co va d el
Reclau Viver (Se rinya, Pla de l' Esta ny), excavats p er Josep M. Corominas i
estudiats per Narcís Soler, i els seus materi als, en la mesura que e ls hem
necessitat.
Les dad es sobre la mandíbul a humana de Banyoles, e n concret tots els
estudis que s'han fet sobre ella, i sobre el seu contex t (com els fossiJs proceden ts
deis travertins de Banyoles·Mata).
A tot aques t material hem d' a(egir la in(ormació bibliográfica referent als
jaciments catalans de l'abric Roman! (Capellades, Anola) de la Roca deis Bous
(Camarasa, la Noguera) i de la cova del Mig (Camella de Conflent), així com de la
resta de jaciments de la península Iberica i de Fran<;a ressenyats en el text.
Farero referencia en aquest punt a la problematica bibliografica d'aquesta
tesi. Si bé pels jaciments estudiats i pels principals deIs ressenyats en el text hem
procu ra t consultar la bibHografia imprescindible deIs mateixos, aquest esfor<; no
l'hem pogut realitzar en la mateixa mesura pe l qu e (a a ls artic1es i al tres
publicacions de síntesi, de discus sió o generals sob re el p roblema en qüestió o
d'aportacions de jaciments concrets. Efec tivamen t, és tal la bibliografia exístent
sobre el pas del paleolí tic mitja al superior o els aspecles que lL són associa ts, ¡ que
contínuament - sense exagerar- va creixent, que ens hem vis t en l'obligatorieta t

=-----f--""'=~- ---,~
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de renunciar a la seva consulta totaL Per aixo hern donat més importancia al

mare local i regional¡ a l' aportadó deis jaciments que hem estudlat directament, i
hem cregut que la bibliografla consultada -amplia de totes formes- era sufídent
per fer la nostra propia interpretadó de sfntesi macrogeografica.
MÉTODFS

Cronoe:stratigrafia

El plantcjamenl metodo!oglc de la tes1 és sobretot cronoestraligraric. La
cronoestratigrafia ha estar fonamentai per l'elaborarió del trebalt en el sentit més

estrkte i basic del terme: l'aplicadó de la ciencia estratigrMica acompanyada de les
datadons fiables deIs estrats,
Per aixo ha tingut molta importancia per a nosaltres la reaIttzadó de
datacioJ1s absolutes: hem dedicat molts esforc;os ti. fer les gestions necessarÍes i a
aconseguir els fons <,coHamks suficients per obtenir~l(,K No ens hem limitat a
intentar conseguir fer datadons, binó que hem procurat aplicar els metodes i
buscar els laboratoris més adients per resoldre el:; probiemes plantejats, Per aixo
en cada cas justificarem el procés d'obtendó de la datadó.
Pensem que sense el COl1curs di aquestes dataeions les aportacions d'aquesta
test haurien quedat moH restringides í menys novedoses. D'altra banda cal
explicitar que amb la pre-sentad6 dI aquests resuttats no es tanea el nostre
programa de datadons absolutes: sinó que aquestes hauran de proseguir
reahtzant-se i 5'haunl de profundítzar en el tema"
En el mateix sentitt hCiTI fet una recerca exhaustiva de tates les datacions
que poguessin afectar a la nostra recerca i 5'ha ir.ténlat ter una lectura crítica de
les mateixes, tant de la validesa deis resultats -valorant el rr.etode i la mostra-,
com del context a.rc;:ueologic que les acompanyava.
Aixo ha estat molt villid pey pode:: inferir els resultats de Catalunya .a un
context geogrMic for.;a més ampli i pcr formular hipo tesis a: respecle.
No hem utilitzat les datacions relatives que pugdn procedír de la
palinologia, de la sedim0ntologia, de la tipologia r __ com a referendes
cronologiqües pre<:ises, perque cap d' eHes ens pot assegurar, avui día j pel període
estudia1; un muge cronologk segur el sufidentment pr€'<:ls que eas serveixi per

les nostres comparadons.
La cronologia paleolítica,. malgrat el que deien els manuals, ha estat durant
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molt de temps fonamentada sobretot en datadons relatives i en perloditzacions
preestablertes. És a partir deis anys 70 que r€ben un suport important deIs
metodés fíSlcS de datadór i a partir d'aquest moment la seva importancia es va

fent cada vegada més gran i gradualment van despla,ant als metodes relatíus per
estabHr la cronostratigrafia deis jaciments. La nostl'a teSt té la voluntat
d'inscriure s en aquesta Hnia.
1

Datacions absolutes
Les datacions que s'utilitzen més usualmenf,. de manera valida, pel perlode
estud¡at estan realitzades amb els següents métodes: carboni 14, cacbani 14 per
l'accelerador de partícules (AMS), urani-tori í termoluminisd:ncia.
Per defecte, les presentarem en anys BP (abans d'ara) i amb una sola d,s,

(desviació estandard), perqué aquesta és la manera més comú amo la que es
presenten; de la mateixa manera" la cronologia utiUtzada, si no es diu el contrari,
sera radiocarbbnka i no en calendari real, perque també és la fiés divulgada,
L'any de referencia BP és el 1950 AD¡ anterior als assajos nudears que han
significat una contaminadó de 14(: de I'afmosfera,

Per les datacions reaHtzades. estrictam€nt en el mare d'aquest trebalt hem ret
servir el metode del ¡4C de l/espectrometrla de mass;?s per l'accelerador (AMS)..

donats els següents aventatges:
- El període estudiat entra dins el límit d01 metode, amb uns marges de
predsió avui dia ben acceptables.

- Actualment és el metode més utititzat pel període estudiaL
- La mostra és molt comú: normalment os o carb6,
- La quantitat de mostra necessaria és molt petita..

- Hi ha laboratoris comercials fadlment assequibles,
Les mostres que hem enviat per a la seva datad6 han estat dFO$. Aixo ha
estar alxí perque ens ha calgut datar diversos material:> proce:de:nls d1excavacions
no actuals, i pels qua]s, per tant, un fragment dios constitufa un ele-ment de
procedí";nda més segura que no un carb6, del que, per altra banda, no sempre es
disposava.
El labaratori al qual ens hem adre~at ha estat el d'Oxford, perque és un
laboratori que ha adquirit experiencia en la preparadó de les mostres d'os per a la
seva datadó pcr 14C AMS (comunicadó oral de J. Evin).
La interpreV).dó deis resultars l'hem realitzada en el marc' del coneixement
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deis delectes del métode del 1'C.
Barbetti (1980) i Gillo! & Cornelle (1986) van demostrar que per edats mé'
velles de 11.000 BP -€l límit aproximat de les calibradons- el rejoveniment de
les .dats 1'C persistia.
Bard el al., 1990, grades a les compararíons á'odats 14(: I U·Th obtingudes
sobre coral. datat. entre 10.000 i 30.000 anys BP, han precisat que més eolia de
10.000 Bl; la subestimaóó de ¡'ada! HC sembla ser de I'ordre del 10%.
Bell (991), després d'efectuar comparadons entre les edats 14(: i les edats
oblingudes per termoluminlscénda per un període que va de 27 a 32 ka BP
confirma aquest desacord i condou que al voltant del 30.000 BP, les edats
radiocarboniques podrien estar rC'jovenides al voltant de 4.000 anys,
L'estudi de les variaoons de la intensitat del camp magnetic terrestre ha
donat una indicadó de la diferencia sistemática de l'edat 14C en referencia a
l'edat real (Maza ud et aL, 1991), Aquests resultats, que són compatibles fins a 30
ka amb les dades úbtingudes sobre corals,. suggereixen en canv! que la sub
estimació de les edats 14C podria progressivament desapareíxer entre 40 i 50 ka.
Bischoff et aL (1994) propasen un rejoveniment dtuns 6.000 anys per edats
,-4(: d'uns 38.000 anys BP, d'acord amb les datacions efectuades mitjan<;ant la serie
deIs lsOtops de l'urani i per He MiS a la capa 2 de l'abric Romaní.
D'acord amo aquestes dades, utiHtzarem a titol orientatiu una dlferEmda de
l'ordre de 5.000 anys, pe! periode estudiat; entre les edats 14C i les edats U-Th.
D'altra banda, les edats Be pe::- ronveni, són cakülades em?rant él perfode
determinat per Ubby (T1/2 :;: 5568 anys) inferior en un 3% al període mesurat
I

ulteríorment O període real. Cal dones multiplicar pe! factor 1,03 les edats de HC
donades en anys SP abans de comparar-les a les ecats obtingudes per altres
metodes. Per exemple, una ed::.t de 33.000 BP (període convencional i-lC)
s'envelleix en quasi 1,000 ar,ys f!mprant el període real.
Per a la reahtzació de les mitjanes de les datadons absolutes hem utllitzat
les f6rrnu!es de la miljana aritmetica per a l'edat i de l'f¡¡ferval de confiaru;a per
a les mitjnnesper a I'error. AixL

Visió pluridisdplinar
En un a1t:-e ordre, hem volgut analitzar les dades i extreure les conduSlons
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des d'un punt de vista pluridisciplinar. Ja que a escala global i internacional
aquest és un te ma pluridisciplinar, hem cregut adient, per no au tolimitar-nos,
tenir aques ~a visió i d'aquesta manera enriquir les dad es i, pensem també, les
aportacions. AixC el nostre, a més de ser un treball d' arqueologia -i en diferents
aspectes: cultura material, recursos animals, ... -, hem procurat que també tingui
interes en els ambi ts de la geologia, de les datacions abso lu tes, de la
paleoantropologia, de la paleoeoologia i de paleontologia.
Analisi del lerritori

Per analitzar l'aprofitament per part de l'home prehistbric del territori que
l' envoltava, hem examinat els 110e5 que es poden assolir des d eIs assentements
estudiats -la cova d eIs Ermitons i les coves del Reclau- amb uns temps
determinats. Per aixo, hem elaborat uns mapes on hem assenyaJat els punts als
-que es poden accedir des d'aquests amb uns radis d'acci6 dete rminats, de la
mateixa manera que van fer Altuna (1984 a) -a la cova de Ekain, on· els anomena
mapes de territori-, O Da vidson & Bailey (1984) - a coves cantabriques i
valecianes, on els anomenen territoris d'explo tadó.
Hem escollit els radis d'acci6 d'una hora i de tres hores. El p rimer, en ser
molt practic per veure la disponibilitat de recurs os que es tra ben prop del
jaciment. Pel d e tres hores hem tingut en compte la refe r ~nda de Shallins (1977)
que recull que en els cac;adors i recol·lectors actual s, encara que es refereixi
sobretot als que viuen en medis marginals, com a mitjana, un ad ult dedica de
tres a cinc hores de treball diaries emprades en l'obtenci6 d'aliment. H em agafat
així sis hores, tres d'anada i tres de tornada, per deixa r un marge prudent en
quan a la potenciali ta t d'aquesta activitat, al mateix lemps de creure molt
improvable la instal·laci6 d'un campament base a més de tres hores deIs ~locs on
s'aconsegueixen els recursos alimenticis. També Altuna (1984) considera excessiu
més de sis hores, entre anada i tornada per anar a busca r aliment. ELprimer deIs
l

dos és el que conside rem més important, és el que ens informa de I'aprofitarnent
territorial immediat del jaciment. El segon el considerem com un límit mé\xim
de l'explotaci6 del territori i sob retot com una dada de refer~ n c i a sobre la
comunicació amb arees vei"nes.
Els criteris que hem utilitzat per la confecció d'aquests mapes s6n els de
considerar que un desnivell, en pujada, de 400 m es pot salvar en una hora. Per
la baixada, hem es tablert el de 600 m/h per terrenys accidentats, i el de 800 m/h

=====---~~- I ·i--~~----~
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de pendents suaus hem

considerat que es marxa a 5 km/h, í quan els pendents són marcats, de 4 km/h a
2 km/h segons la dificultat. Totes aquestes són velocitats que una persona ben
preparada pot assoHr sense €xcessives difirultats,
Siguin o no reals, creiem que aquéSts criteris s6n valíds per ter-nos una idea
general de la qüestió.
Estudi general de les res les arqueologlques

Les testes arqueologlques que presente!n~ deixant de bada les fe:ssenyades
bibliografkament han estat majoritaríament estudiarles per nosallres. En toí caSi
les restes han estat triades per nosaltres"

En els casos que s'han considerat significatius, exposem dcscripcio!i.s
individuals; en aquests poes casos l'estudi es pot considerar complet,
En la majar part deIs casos, es realitza un estudí de sfntest" que procura
presentar els tres rnés caracterfstics i definitoris de manera comptabllitzada.
5empre qae ]'esfon; no fos éxcessivarnent rostós, s'ha treballat sobre: la totalitat
deIs objectes; en els casos contraris concrets -les restes de conil1 í les esteBes no
coordenades i la indústria lítica <lcm de lJexcávació de l' Arbreda- s'ha treballat
sobre una mostra estadisticament significa6va. En el cas de les plaque tes de gres
de l' Arbreda s'ha realitzat només una anaHsi somera,. amb una primera
comptahilitzad6, que era suficient per al nostTe estudi.
Aquestes limltadons són consder,ts ¡ obligades, donat que el nostre objectiu
no és reaiitzar uns estudís exhaustius i espedalitatzats d'arqueozoologiá,
d'jndústria lHjea o d'elements de roi:1bustió~ que per Sl sois podrien ser temes de
tesis diverses, sinó de caracteritzar una problematica des d'un punt de vista
globaL }ler aixó ;?.!lS hem central sobretot en les dades que podien ser d'utilitat per
la nostra tesi i que en;; padien marcar elements de rornpar'lci6 éuJturals,
En els casos que hem considerat necessari i en;; ha estat possible, hem
efectuat experil'nentacl6.
Estudi de la indústria lítica
La indústria mica l'hem ánalitzada des de tres punts dE' vista:

mah~ries

primeres, tecnic,;l. i tlpología.

Per

de~erminar

les maieries primeres que suporten ta indústria paleolítica
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deis Ermitons, hem realitzat lamines primes de mostres d'elles, a ti d 'iden tificar
les amb exactitud per mitja del microscopi polaritzant. Quan hem tingut una
coHecció suficientment amplia de lamines primes d'aquesta indústri a, hem
pogut classifica r totes les altres peces a visu o, m ol tes vega des, ajudats p er un
binocular, de manera ben fiable. Aquesta rnate ixa col·lecdó i

l'experi~ncia

aconseguida ens han servit per dassificar les materies primeres de }' Arbreda.

Per a la descripció de la teenica hem utilitza t els treballs de Boeda (1990)
referents als sistemes tecnics levaUois i laminar. En el que ens ha estat possible,
hem volgut tenir en compte el criteri de la utilitzaci6 de les cadenes operatives

(p. ex., Carbonell et al., 1982, 1983, entre altres).
Per a la descripció tipolbg ica hem utilitza t diferents criteris. La tipologia
analítica de tapIace (1972) per descriure les peces, espedalment els retocs. Les
tipoIogies empiristes per anomenar els tipus més ampliament acceptats per
tothom (com ara la punta d e Chatelperron o la lamineta Dufour), i que pedem
trobar, per exemple, a Demars & Laurent (1992).
Estudi de la fauna
Per a la c1assificaci6 i determinació de les reste de la fauna de gTans i mitjans
mamífers ha estat essencial la utilització de coI·leccions de referencia. Hem fet
servir les del: Museu Arqueol ogic Comarcal de Banyoles -practicament en la
seva to ta litat donada per Pere Comas, amb el qui les hem

preparat-~

Centre

d'Investigacions Arqueologiques de Girona, Uni versitat de Girana -que també
hem contribuit, en bona part, a preparar-Ies- i de Jord i Nadal, a més de poder fer
servir pe! comparar altres materials f6ssils dipesi ta ts al mateix m use u de
Banyoles. Per a la cava deIs Ermitons, en el seu dia vam utilitzar la mateixa
col·Jed6 Villalta per ten ir elements de comparaci6 (material s de les coves del

TolI, Murieecs, Olopte, ...). També els manuals Lavoeat (1966), Pales (1971), Pales &
Garcia (1981), Schmid (1972) i Hue (1907), Baronne (1986), Poulain (J976). Pels
úrsids en coneret, I'obra de Torres (1988).
Per les peces dubtos es i per l'analisi paleontolbgica hem fe t se rvir
bibliografia especialitzada, citada en cada caso Aquesta l'hem realitzada ilim itada
en fun ció principalment deis interessos arqueológics i tafonbmics, per aixo en
general hem aprofondit més en els ungulats que en els carnívors.
He m donat el Nomb re de restes (NR) referit al nombr e de restes

determin ades. Pel calcul del Nombre mínim d'individus (NMI), hem seguit els

,

,
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diferents. procediments dtats per PopHn (1976) i els utiEtzats per Altuna (1980);

aixL la freqüenda obtinguda de comptar la pe<;:a millor reprt,;sentada (separant

esquerres de dretes)~ l'hem c01nplementada amb criteris d'edat sexe í
dimensions d'aquestes peces (asimetria deIs elements pars,. diferent grau de
desenvolupament dels osaos i la denUd6, dlterent desgast de la dentídó,.,,),
Per cOI\síderar un individu adult hem seguit el cr!-teri de Schmid (1972) de

que presenH tota la dentlció permanent i les hnies de h?s epífisis ossiHcades, Dins

e]s individus adults hem diferenciat! en els rasos possibles, els vells, quan
presentaven la dentid6 notablement gastada (drcumst~mC'ia deIs unguÍats i deIs
úrsids), La resta d"individus l'hem agrupada díns de les categories de subadults,
juvenils¡ infantHs i neonats, segons els casos i quan ha estat possible; moltes
vegades hem hagut d1ajtrntaf dues o n"és d'aquestes catcgories"
Hem utilHzat normahnent les mesures de les restes que ens Interessa~en
peY comparar o per completar l'estudi paleontologic, agafades de la bibliogTafia
uliHtzada i que coinddeixen generalment amb les definides per Driesch (1976).
En cas contrar), h(:n1 jndicat com les hem realitzat. Hem utillitzat les
abre\'i¡Hures presentades per Altuna (1980) sempre que ha estat possible; en el cas
contrai les hem definit nosaltres (tauies 1 i 2),
Per buscar senyaIs antropics, hem netejat, quan ha fet fa"Ita, els ossos
determinables d'ungulats illnb un apareH d'ultrasons. En eis casos que ha fet falta
de possible presenda de sCi.1ya]s de descarnadó o espellament s'han realitzat
motUes de silicona per verificar-los.
AnMiSis paleoecoIogiques

Les €xcavadons recents que hem efectual a la cova de

r Arbreda

ens han

permes la possibilitat a'efectuar diverses anaiisls paieoerologiques: paHnologia,.
antracologia, gasteropodes¡ kliologia, herpeto::ogia¡ oceHs¡ quiropters¡ insectívors
i rosegadors, Aquebtes analisis les har, cO!1fiat a d:ferents investigadors, L'analisi

deis gasteropodes terrestres és ¡'únic que no presentem per no estar avan;;at
En tots e!s casos hem parficipat en la discussió tecnica de la recollida de les
mostres amb els altrc3 responsables de Yexcavaci6 i amb e]s propis anaHst0S quan
ha estat necE'ssari i oportú, i en tcts -en ccrta mesura- en la SE'va recollida
directa. Si>mp~e hem tingut cura que aquesta tasca estes totalrnent integrada a
Yexcavaci6 i hem estat, també en tots els casos¡ e]s responsables d'efectuar la
corretació de les mostres amb e;s nivells arqueologics
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A

Aa l
AAi
AAe
Aro

Ad
AG
AM
AmO
AmI
AMO

APC
APtr

Ap

AS
AScr
ASed

ASd
ASp
· AT
Ate

Otg
E
EC
Ed
EM
EmD
EmI

Erro

EPA
Ep
H

HM
HmI

Hs
HSer
HSed
L
LAe
LAi

LDM
Ldo
LF
LFo

LI
LM
LMc

LMI
Lmt

LPA
LS

Arnplada
Amplada aoterior lateral (aslrAgal)
Amplada acelabulum interna (pelvis)
Amplada acetabulum externa (pelvis)
Amplada deIs condils occipitals (cranO
Amplada distal
Amplada cavitat glenoidea (escapula)
Amplada maxima
Amplada minima diafisi
Amplada mínima de la branca de ¡'fHum (pelvis)
Amplada al mig de la sola (3a. falange artiodactils)
Amplada del procés coronoide {Cúb¡tl
Amplada a través del procés transversa l (vertebra)
Amplada proximal
Amplada superfíde articular
Amplada superficie arttculació craníal (vertebra)
Amplada superfici e articulació caudal (vertebra)
Amplada superfície de l'articulació distal
Amplada superficie de !'articulació proximal
Amplada de la trodea (húmer)
Amplada del trodmter terciari (fl~mur)
Diametre transversal <te la cavitat glenoidea (escapula)
Espessor
Espessor del cap del f~m ur
Espessor distal
Espesor maxim
Espessor mínim diafisi
Espessor de la branca de I'Ílium (pelvis)
Espessor mínim de I'oleocrani (cúbil)
Espessor procé> anconeo (cúbit)
Espessor maxi01 de l'epífisi proximal
Altura (vertebra)
Altura maxima
Altura núnima de la branca de l'ílium
Altura al lIarg de I'esca pula
Altura superficie d'a rl'iculaci6 cranial (vertebra)
Altura superfície d'articuladó caudal (vertebra)
Longitud
Longitud externa de I'acetabulum (pelvis)
Longitud interna de l'acetAbulum (pelv is)
Longitud maxima en diagonal (3a. fal ange)
Longitud dorsal (3a. falange artiodacli ls)
Longitud fisiol bgica (vertebra)
Longitud del foram en obturatorum (pelvis)
Longilud lateral
Longitud maxima
Longitud maxima des del carp (húmer)
Longitud maxima la teral
Longitud medial de la trbclea (astragal)
Longitud procés articular de l'esd.pula
LÓngitud superfície articular

Taula 1.- Abrevia tures utilitzades a les taules de mesures osleologiques:
paramelres generals i esqueJet poslcrallial.
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AFm
Am
Ata
Atr
Oae
OMp
Omp
OMr
Omr
Op-m
Op-p
Ote
HaM3
He
Hdt
HFm
Hmt
Hpa
Hpr
HpM3
LAMl
LO
Le-c
Le/pa-c
Le/pa-i
Len
Lhi
Lme
Lpa
Lpr
LF
Lla
Ur

Amplada
Amplada
Amplada
Amplada
Oiametre
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foramen magnum
en el estretament central de la MI inferior

talbnid
trigbrud
anterio-post erior de la corona
Oi~metre majar del pedide (banya cérvid)
Oiametre menor del pedicle (banya cérvid)
Diametre major de la roseta (banya cervid)
Diametre menor de la roseta (banya cervid)
Distancia paraconus-metaconus
Distáncia paraconus -metaco nus
Di.3metre transversa l de la corona
Altura davant de la M3 inferi or
Altura corona
Altura deuteroconus
Altura foramen magnum (erani)
Altura metaconus
Al tura paraconid/ para,conus
Altura protoconid/protoconus
Altura darrera la M3 inferi or

Longitud alveol Ml
Longitud
Longitud
Longitud
Longirud
Longitud

dia s tema (mandíbula)
condil-alveol distal canina
interdentadó cbndH/procés angular-alveol canina
interdentació condi1/procés angular-infradental
entoconid

Longitud
Longi tud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud

hipoebnid
rnetaconid
paraconid
protoconid
palad ar (crani)
talbnid
trigbnid

raula 2. Abreviatures utilitzades a [es tau{es de mesures osteologiqu es:
esquelet cranial.
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Regularment hem mantingut contactes amb els analistes i hem discutit
amb ells els resultats finals. El fet de no tenir els resultats complets fins a la fase
final de la realització d'aquesta tesi doctoral, ens ha impedit la realització d'una
sessió conjunta amb tots ells.
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ANTECEDENTS DE LA Il\'VESTIGACIÓ ACATALUNYA

Paleolític mHja recent i paleoJític superior anlie a Catalunya. Antecedenrs
generals
La primera noticia que: sabem t1?"ferent a la presenda de paleolmc superior

antic a Catalunya la va donar E. CartaHhac, el qua1 va indicar en una carta
dirigida a A Romanf la presencia d'aurinyada a la capa 2 de l'a::'ric
nns

Romaní~

que

e: moment era interpretada com magdalenia::1J (Vaquero,1992),
eorominas (1946) va publicar l'excavad6 del Redau 'V¡ver, que eH rnateix

havia descobert en 194:1 i estava excavant, i on havia idenlificat els nivells

ip.feriDrs com del paleoHtic superior antk. Va aplicar els esqucmes de D. Peyrony

al Redau Viver; dfaquesta manera no acceptava una cor,tinuilat entre el
mosteria i el paleolítk superior, ja que una invasió d'homes de Combe-Chapell€'
havía portat a Europa occidental el perigordia

~d'origen

asiatic-, i una invaSi6

d'homes de Cromany6, raurinyada -d'origen europeu-. lJns ar:ys mes tard,
després de di verses atribucions, va chssifkar (om perigordiit II (equivalent a
l'aurinyada areaie) i co:;n aurlnyacia I !aurinyada Hpic), el:; nivells infer}ors de la
cova de: Reclau Viver, A i B, fespcctivament (Corominas, 1949), atríbudons c;.ue,
actualitzades¡ es poden mantenü avui dia,

lvfalgrat 10s teorie-s difusionistes dominants, L Perkot i M. Almagro van
creure veure a l'abr)c Romaní i a llaQrk Agut niveHs de transici6 entre el

mosteria i el paleoHtic superior -transició mostero-aurinyaciana-, com alifes
de1s primers investigadors van interpretar que en diversos jadments
peninsulars, qt:.e cúntenien indú5triéS del paleolític superior superposades a
altres del paleolític mitja hi havia nivells de transició entre elles,
j

F Torda va demostrar que es tractava sempre de barreges entre dos estrats
diferents Gorda, 1950), Va

in~erpretar

la capa 2 de l'abric Romaní com una

regene;ació del mostcrlá amo peces que recorden l'aurinyacia mitjZL
Cheynier (l955) també interpreta el nívell inferior del Redau Viver corn
aurinyacia areaie.

Lap:aCf' (1962) especifica la identifkadó d'aurlnyada arcsíe i de graveti,h.a la
capa 2 de l'abric Rornaní.

Lumley & Ripoll (1962t Rípoll & Lumley 0964-65) í Lumley (971)
dassifiquen la industria del paleolWc mitja de\ Romal',í com d'un mosteria de
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d enticulats, i l'atribuei xe n al Würm n. Pensen que aquest m os te ri a és
relativamen t recent, per facns estratigrafiques i arqueologíqu es. Afirmen que la
capa 2 superior contenía aurinyacia arcaic amb laminetes Dufour.
Laplace ( 966) considera tot el tram inferior del Reclau Viv er (nivells A i B
de Cafominas) com un n ivell proto-aurinyada (aurinyaciA arcaic),

Sonneville-Bordes (1966), en ca nvi, interpreta els nivell inferiors del
Reclau Viver com del perigordia inferIor (chatelperronia) i de l'aurinyacia típic;

la primera assignaci6 la fa en base a la presencia de puntes de Chatelperron.
Muñoz & Pericot (1975) i Almagro et al. (1978) indiquen la datació del
mosteriA deis Ermitons al valtant deIs 36.000 anys.
Cafominas & Marqués (1976) creuen que a }' Arbreda hi ha una continu'itat
in dustrial entre el mosteria i l'aurinyacia i que d' una fase cultural a I'altra es va
anar evolucionant len tament.
Estévez (1976) interpreta també el niv ell inferior d el Reclau Viver com
protoaurinyacia; matitza que les puntes de Chatelperron n? provenen del ni vell
més a ntic.
Soler (1 981) publica en d etall la indús tri a aurinyaci ana del Redau Viver i
a tribueix el primer n ivell (A) a }'a urinyacia arcaic, i e l segon (8) a l'aurin yacia
típic; descarta l'exis tencia de chatelperronia al jaciment.
Soler (1 982) fa una síntesi de l'aurinyacia de Catalunya i el divide ix en
aurínyacia arcai c, típic i rnolt evolucionat. Al primer grup assigna el nivell A del
Reclau Vi ver, L'actual nivell H d e l' Arbreda, la capa 2 del Romaní i el nivell
paleolític s upe,rior d e Mollet. Pensa en la possibilitat d 'un o rigen oriental per
l' aurinyaci a, ja que en cap indústria mos tería na o cha telperroniana de l'occident
¿'Europa, de moment, es veu una evoluci6 cap ello

Més tard, Soler (1986) fa un estat de la qüesti6 de tots els jaciments a tribults
al mosteria tarda, presenta totes les indús tries que en aguell moment p odien ser
considerades aurinyacia nes i n'estableix la seqmmcia, completant així l'esquema
de 1982. A tribueix la ind ús tria del paleolític superio r de la cova de Moll et a
l'aurinyacia a rcaic, comparant-la amb la del Reclau Vi ver i }' Arbreda. És de la
mateixa opinió que Laplace en assignar part de la indústria del paleo Lític superio r
de I'abric Roman í a l'aurinyacia arcaic i també comp rova que es p rese nta
barrejada amb

i~dústria

gravetiana.

Blaize O?86, 1987) atribue ix la indústria de la cova del Mig a un mos teria
tarda, i el compara amb el deis Ermito ns i el mosteria final de la cova del Ren ne.
Deli brias et al. (1 987) presenten les datacions de I'a urinyacia de l' Arbreda i
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assenyalen que, malgrat que poden ser tingudes per massa recents, s6n
acceptables"
Soler & Maroto (1987 b) fan la descripció dds nivells aurinyadans de les
excavadons recents de 1 Arbreda,
Bischoff el at (1988) daten l'estratigrafía del Romaní amb una serie molt
1

completa de datadons i situen la seqü?mda coneguda entre aproximadament
40,000 BP i 60.000 BP. Verifiquen així el caracter recent deIs nivells mosterians
superiors.
Canal & Carbonell (1989) interpreten l'estratigrafía del sector alfa de
l' Abyeda (so!1datge de J,1v1, Cúrominas) a partir de les dades de l'equip excavador,
Creuen en l'existenda d'urta indústria de transidó entre et palE'oHtic mitja i el

superior, homologabie al chatelperronia, a la base de Faurinyacia. Creuen en la
presencia deIs chatelperronians al Redau Viver, per l'existenda de 2 puntes de
ChatelperrofL Citen la presencia d'una punta de Chatelpe:rron a la cova d'en Pau.
Bischof[ et aL (989) i Soler &. Maroto (1990) presenten les noves datacions

absülutes per i'aurjnyacia arcak i el mosteria de rArbreda; interpreten per aquest
jaciment un pas rapid entre el mosteria i l'aurinyada i sens€: transkió entre e115,
A 11arolo & Soler (1990) sHuén aquestes dades dins del CDntext de Catalunya, per
on s:.tbratllen el caracter de ruptura entre el paleoUtic mitja i el, paleolític
supedo!'.
Soler (199í) fa una síntesI de la problematka a Catalunya i insisteix en les
seves interprefadons pel que fa a l'abric Romaní, Mollet, l'Arbreda i el Recla,U
Viver.
Marolo (1991) insis~ejx en l'edat recent de la indústrta rnosteriana deIs
Ermitons¡ qHe ir.terpreta CO:11 un mosteha aClllturat o evoludonat.
Soler & Maroto (1993) sjtueI~ les noves dades que envelleixeTI l'aurinyada
de la (ova de l' Arbreda f de: la cueva de] Castmo en el mar:: de la península
ibérica, '~\ilanifesten la necessitat d'obtenir més datacions de f4C per al pas entre el
paleolític mitja i l'aurinyacia.
Terradas el aL (1993) presenten la descripció i la datadó absoluta d€l
moste-ria recent de la Roca ciels BOU5"
Vaquero (992), Slraus et al. (1993), Carbonell Oí al. (1994) l Blscholf ét aL
(994) c-omp;E'<en 1'estratlg:;afia i les dataciúns pér a Yábric RomanL Aporten
noves datacions absolutes a
urinyi'J.da de la capa 2, que situen al voltant deis
43.000 EP en calendar¡ real O deis 37.000 BP en cronolog¡a radiocarbónica,
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L'ÁREA GEOGRÁFICA ANALITZADA

ELS TRES NIVELLS D'ANÁLlSI

En el present treball fem referencia a tres nivells d'an Ali si geografica
diferents:

- L' Area exclusiva deIs jacimen ts investigats.
- L'Area concreta d'estudi , on tenim els jaciments dir ec tament investigats

més ah res de referenciats bibliograficament.
- El mare geográfie de eomparaci6.
El nord-est de Catalunya

L'area concreta deis jaciments estudiats compren el massís de l'Alta
Garrotxa i la conca lacustre de Banyoles-Besalú, totes dues al nord-est de
Catalunya i veYnes una respecta a l'altra (Hg. 1). La primera forma part de la

comarca administrativa de la Garrotxa i la segona de la del Pla de l'Estany. En
concret tenim el jaciment de la cova deIs Ermitons (Sadernes), en el primer, i les
coves del Redau (Serinya) i el jaciment de la mandíbu la de Banyoles.. p roceden t
deis travertin s del pla de la Formiga (Banyoles) .. a la sego na.
El massis de l' Alta Garrotxa forma part del Pre-pirineu gironí, mentre que la
canea lacustre de Banyoles·Besalú es traba al sud d'aquest massís i eonstitueix
una pe tita unitat de relleu propia.
Aques ta area estud iada queda delimitada.. a g rans tre ts.. pel Pírineu axial, al
nord.. pe l eurs mitja del riu Te r, al sud.. per la depressió de YEmpo rda, a I'es t, i per
la serral ada Transversal, a l'oest.
Catalunya

La unita t geografica on es rea litza la primera síntes i i per a la qu a!
s'inferei xen les conclusions reg ionals principals és Catal un ya. Aquesta síntesi es

fa en base als jaciments estudiats més altres tres de re fe renciats bibliografieamen t
de man era es pecífica: la cava de l Mig (Cornell a d el Conflent, Confle nt), la Roca
deI s Bous (Camarasa, la Noguera) ¡ l'abrie Romaní (Ca peUades, Anoia)- (fig. 2).
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Fig. 1.- Mapa del nord -est de Catalunya on s'han situat eIs jaciments
estudia/s. 1: la cova deIs Ermitolls (Sadernes, Garrotxa); 2: les coves del Reclau
(Serinyá , Pla de /'Estany), i 3: el lIoc de la troballa de la mandlbu la de Banyoles
(Banyoles, Pla de /'Estany).
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Fig. 2.- Mapa de Calalunya on s'han situaf els jaciments analitzats en el
lexl . 1: la cava del Mig (Cornella del Conjl enl, Conjlent!; 2: la cava deis
Ermitotls (Sadernes; GarrotxaJ; 3: les coves del Reclau (Serinya, Pla de l'Estany);
4: el lloc de la Iroballa de la mandíbllla de Banyoles (Ba nyoles, Pla de i'Estany); 5:
la Roca dels Bous (Camarasa, la Noguera), j 6: I'abríc Roman; (Capellades,
Anoia),
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Fram¡a i la península lbcrica

La macro~~rea geografica de comparad6 necessaria per poder interpretar la
unitat regional -Catalunya- des d'un context no restringit consta de Fran(a i la
península lberica (lig. 3).

Un argument d'interes per agafar aquesta area és l'exist~ncia de la tesí, for~a
utiHtzada en la prehistoria paleolítica, que Europa va funcionar durant rnolt de
temps, i sobretot a les epoques glacials, tOm un cul de sac respecte a Asia i A.frica;
Fran<;a i la península n)erica constitueixen l'extrem d'aquest cuf de Si1C (fig. 4),
Aquest argurnent s'utílitza, per posar un exemple s¡gnificatiu, per e:,-;:plicar
l'evólud6 amada deis neandertals al continent europeu (Hublin? 1990).

Aquesta hipOtesit pero: és incompatible; almenys en part, amb la que suposa
l'existenda d'una comunkadó dinamka entre Europa i el nord d'Africa per
l'estret de Gibraltar, hipbt€si que pel període paleolític, malgrat el grau ah de

probabilitats de que aixo sigui veritat en algun moment f encara no esta
demostrada.
En tol cas, l'absencia al nord d' Afrka de datadons absolutes comparables a
les del paleolitic rnltja recent europeu i l'absencia d'indústries chatelperronianes
i aurinyadanes faTI que no poguem cOTI1?tar amb aquesta area com a zona
geogrMica de comparadó.
D/altra banda! hí ha una gran homogeú'nat cultural, general, de les cultures
palcolitisues franceses i hispaniques, i en concret de les indústries afectades a la
recerca en qüestió: mosteria, chatelperronla (o mosterik aculturat) i aurinyada

arcate.
Recentm\'nt., a lÍtol d/e\emph:;, s'ha utiHtzat el mare geografic peninsular,
amb referendes sovint al sud de Frar'H.;a, en el recuH de trebaHs sobre economja i
aprofítáment del roedi a la p!"chistbria d'Espanya i Portugat editat per Maure
(1992 a).
Per últim, i com argument ¿efinitla, el fet que el chatelperronia fíns ara
está restringit nom.és a Fran:;a i a la península Iberica justifica l'elecdó d' aquesta
macro-área geograJica de comparació.
t
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Fig. 4- Fram;a i la península lberica
colI stitu eix dins el ve ll confinen/.

5 6 11

J'extrem del cuf de sac que Europa

EL PAS DEL PALEoLíTlC MITJA AL PALEOLíTlC SUPERIOR A CATALUNYA. ..

39

CONTEXT DEL CONEIXEMENT SOBRE EL PAS DEL
PALEOUTIC MITJÁ. AL PALEOLÍTIC SUPERIOR A FRAN<;:A 1 A LA
PENÍNSULA !BERICA

El PALEOLÍTlC MlTJA: EL MOSTERlA

El paleolític mitja represen ta, al menys al sud d'Europa, les cultures de

l'home de Neandertal. El pas del paleolitic inferior al paleolitic milja és difús, a
l'i gual que ha és el pas deis anteneandertals als primers neandertals classics. A
ba na part d 'Europa -del Sena a la regió mediterrania- s'ha ana t utili tzant molt
sovint el criteri arbi trari que el paleolític rnitja comenc;a amb l'inici de l'última
glaciació, ara fa uns 80.000 anys. En el nord d'Europa s'han utili tzat altres criterís.
Sense voler polemi tza r en la qüestió, a Catalunya se sol iniciar en aqu ests 80.000
anys o bé en els 120.000 anys que correspon a l'inici de l' interglacial anterior a
l'actual, criteri utilitzat també sovi nt.
Pero e n realitat es poden tractar els dos paleolítics, inferior i mitja, de
manera unit aria, ja que des del punt de vista de la cultura materia l no hi ha
gaires

difer~ncies

entre els darrers miHennis del primer i els primers del segon.

To ts dos perfodes són anteriors, a Europa, a l'arribada de l'home modern, amb la
qual s'inicia el paleolític superior i el final del paleoUtic mitja.
Segons la cronologia iso to pica, 1'estadi 3 seria compartit pel paleolític mitja i
e l superior. El paleolític m itja abastaria el final de l'estadi S, l'estadi 4 i part del 3.
El paleolític superior, par t de1 3 i el 2.
A grans trets podem dir que a Europa, a partir de fa 350.000 anys, hi ha una
nova

estra t ~gia

per la fabricació d'eines de pedra i per l'aprovisionamen t de

m ateria primera, cons tituIda pe r la presencia del sistema

t ~cn ic

levall ois. La .

tecnica levallois -així com altres que permeten I'obtenció de bones asc1es, com la
discoidal- s'usara fios a l'arribada de l'h ome modern, ara fa uns 40.000 anys,
qu an comen¡;a el paleolític superior i quan se ra substituida per la generaJització
de les tecniques lami nars.
EIs homes d'aqu ests mom ents són, a Europa, primer els anteneandertals -o
els preneandertals, o els sapierls arcaics, .. . segons les escoles- i, a partir d eIs
80.000 an ys, aproximadamen t, els neandertals c1assics o nea ndertals en sentit

estriete.
La indústria tradicional del paleolític mitja, e l mos teria, es troba repartit per
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tot Fran¡;;a i per tota la península lberica, A Catalunya és ampHament conegut.

EL CHATELPERRONIA
El chatelpcrronia -o castelperronia o perigordia inferior, segons les esroles

és una indústria definida al sud-oest de

Fran~a

com a la primera del paleolític

superior, Moltes vegades g/ha interpretat com la indústria de transid6 entre el
paleoHtic mUja i el paleolític superior, El seu útil més característic és la punta o
ganivet de Chatelperron que consisteix amb una punta o ganivet de dors, amb el
dors generalment convexo A uns pocs jacirnents excepdonals -cova del Reune,
Quin,aYt Saint-Césaire- el chatelperronia va acompanyat dfindústria ossia i
objectes di ornamento
t

El chatelperronii\ és I'equivaient d'altres indústries de transició o
d'aculturadó del mosterUt a la resta d'Europa: l'uluzia a Italia/ el s2€Ie:tia a Europa
Central ¡ el streletzk¡~ a l'Europa de l'Est.
Repartidó del chatelperronia a Fran;;a i a la península IberÍca
E[s jaciments chatelperronians no abunden. Es tracta d'una tndústria

restringida només a una part de Fran¡;a i de la penrnsula Iberica.
A Fran.;;a,. hi ha dos nuclis prindpals: el Sud~oest i l'I11e-de-France" als quals
podem afegir la zona d'uni6 d'aqu€sts dos¡ més els Pirineus.
A la península Ibérica, el trobem¡ fins ara, al Cantabrk, des del País Base fins
a Galícia.
Ha estat citat poe a Catalunya, on sovint slha considerat que no nthi ha,

almenys de la manera que s'ha deflnit fins ara. AJguns rhan cregut veure per la
presencia d'unes poques puntes de Chatelperron a Serlnyil (SonneviUe~Bordes,
1973,. entre altres) distribuí"des pels següents jadments: Reclau Viver (Corominas,
1967; Soler, 1986); Arbreda (Soler, 1986; Soler & Marota, 1991); Pau (Cana! &
Carbonell, 1989) i a les que normalment s'ha donat una interpretadó més de
caracter puntual í menys significativa,
Interpretaci6 de! chatelperronia
En els últims anys s'ha coment;at a creurel cada vegada amb més for¡;a.. que
el chatelperronia és el producte d'una aculturació deIs neandertals, per part deIs
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hornes moderru, just abans de la seva extindó (Demars & Hublin, 1989; Demars,
1990; Demars, 1991; Slringer & Grün, 1991; Demar, & Laurent, 1992; entre
d'altres),
L'AURINYACrA

El paleolítk superior
Comen(¡uem per definir el paleolític superior. Per nosaltres aquests és un

terme cultural i cronoiogic a la vegada, i compren les activitats desenvolupades
per l'home modern a Europa des de la seva arribada en aque::;t continent fins
l'acabament deIs últims {reds glacials_

Com tota definidó aquesta cal matitzar-la. Generalment s'ha vingut
acceptant que el paleolític superior es desenvolupa -segons la cronologia alpina
tradidonal- durant la segona méitat de ¡'última gladad6 (l'anomenat Würm
f

recent, dd Vvürm nI al Würm IV), En dad es absolutes, aquest Würm recent..
d'acord amb eIs Hmlts arbitrarís consensuats-, anava aproximadament des del
34,000 BP fins al 1LOOO BP.

Segons la tendencia d-'investigadó que nosaltres seguim¡ les innovadons

tecnologiques propies del paleolític superior varen ésser portades a Europa
Occidental per i'home modern (Hamo sapiens sapiens:). AJguns de]s darrcrs
homes de Neandertai (Horno saplens neanderfhalensis) assumiren algunes
d'aquestes innovadons; és et <:as del chatelperronía; que nosaltres culturalment
assoclem al paleolític mitja, bé que generalmertt es considera la primera

civilització del paleoHtk superior, i que cronolbgiéament esta en part compres
dins deis Hmits cronologics citats.
AjxL en la nostra definidó del paleolftic superior predomina més 1'aspecte

cultural i antropolbgic que no el cronologk.
Aquest canvl antropologic té un carltcter basicament europeu, Per ara,. l'area
de repartidó dels neandertaIs es limita a Europa i al Proxim Orient fins al

Uzbekistan, A més, sembla que la infroducció deIs neandertafs al Proxim Oríent,
és relativament tardana. En aUa haurien coexistit amb hornes anatbmicament
rnoderns,
Aquesta coexistenda és el resultat d1una evoludó diferent a Europa i a la
resta del vell món a partir dels Horno erectus, :vientre que a Europa lfesmentada
evolud6 va conduir al desenvolupament deis neandenals passant pels pre
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neandertals, al Proxim Orient i a Arrica l' evoluci6 deIs erectus condueix als
humans anatbmicament mederns, passant pels sapiens arcaics.
Tornant al paleolític superior, dins de la seva homogeneitat global es poden
fer divisions importants. Aquestes divisions depenen deis ~mbits geogr~fics que
s'estudlin i de les es coles o models d'interpretació que se segueixin. Aixl,. per
nosaltres no hi ha relació entre el chatelperronia i les indústries posteriors amb
punt~s

de la Graveta. Per tant, rebutgem -i no l'utilitzem- el nom de perigordia,
que englobaria tot aixo, i prefe rim parlar de gravetia per les segones, terme que té
un sentit més restringit . Acceptem, pero, el nom de castelperronia com a
sinonim de chatelperronia.

Aquestes divisions es fan en base sobretot a les indústries litigues i bssies, bé
que nosaltres tindrem en compte altres aspectes culturals de menor importancia.
En el paleolític superior és particularment dar el fet que la morfologia de les
eines litiques i ossies és un element cultural, cosa que, per exemple, no es pot dir
en molts casos del paleolític mitja, on les diferencies entre les indústries sovint
s6n predominantment tecnologiques o funcionals .
La Índústria aurinyaciana

Demars & Laurent (1992) defineixen l'aurinyacia com una facies lítica que
posseiex abundants raspadors espessos (carenats i de morro), burins (més diedres
que sobre truncadura), moltes lamines retocades i diversos fossils directors.
Aquests poden ser presents en quantitats molt desiguals, des de quant itats molt
grans fins a peces unitaries, ja sigui durant tota la duració de la facies lítica
(lamineta Dufour, lamina aurinyacíana), ja sigui en moments CQncrets (burí
busqué, burt deIs Vachons, raspador Caminade).
Esta repartit per tot Europa, amb diferents variacions espacials.
Diversos autors s'han ocupat de dividir l'aurinyacia en diferents estadis:
Peyrony (1933), Sonneville-Bordes (1960), Delporte (1968), Sonneville-Bordes
(1982), Delporte (1984), Demars & Lau rent (1992), entre a!tres.
De totes les divisions i subdivisions existents, nosaltres vam optar
recentment (Soler & Maroto, 1993) per agrupar·les, i simplificar~les, en tres fases,
que s6n facilment generalitzables i correcionables amb les altres divisions i que
corresponen potser a la terminologia més emprada actualment:
- Aurinyacia arcaic, corresponent a l'aurinyacia O de Delporte (1968), o a
l'aurinyada la (primer estadi de l' aurinyacía antic) de Demars & Lauren t (1992)1
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també .nomena! proto-aurinyacia per alguns autors (Laplace, 1966).
- Aurinyada antic corresponent a l'aurinyada 1 de Peyrony (1933), o als
y

aurinyacians- 1 de tipus Castanet i 1 de tipus Ferrassie de Sonneville-Bordes (1960),

o als aurinyacians lb i le de Demars & Laurent (992), És també anomenat
aurinyacia típk per altres autors.
- Aurinyacü'i evoludonat; corresponent a l'aurinyada II, ID i IV de Peyrony
(1933).
L' aurinyacia arcalc¡ el que ens interessa a la nostra teSt, va ser identHicat per
Delporte (1968), el qual ja v. dír que es presentav. mol! semblant a l'aurinyacia
antk (concretament a l'aurinyacia 1 de tipus FerrassieL De fet¡ la difícultat de
separar les dues indústries és assenyalada per diferents autors, encara actualment
(Demar, & Laurent, 1992).

I:aurinyacül es troba repartit per la majar part de

Fran~a;

només

es absent a

la regió més septentriona], la zona del loess¡ on, sembla que per ies condicions
dirnatiques dmes, no es va divulgar, o no ho va ter-ho tant
A la pe:tínsula Iber1ca es troba repartit per tot el litoral mediterranÍ i
cantabricf per part de la fat;ana atlantica i tímidament a l'interior -a l' Aragó
(Utrilla, 1990h
L'aurlnyada de Catalunya

La cultura aurinyaciana perdura durant mil,lennis, i en el nord de.
Catalunya es pot seguir la seva evoludó com en cap més l10c del 1v1editerani
espanyoL La trobern representada a les coves del Redau Viver, MoHe-t 1 í
l'Arbreda (Serinya), També a rabric Romanf (Capellades) i en diversos jadments
de superficie, els més importa!1ts deIs quats són el de Ca:l Crispíns i Bruguera
(Llago'tera, Giron;,s) i de Cal Coix (Massanet de la Selva) (Soler, 1982, 1986;
Maroto &; Soler, 1993).
Interpretad6 de Yaurinyada
L'oplnió ampliament majoritaria és que l'aurinyada és obra de l'home
modern -l'home de CromanyÓ-. vingut de l'est¡ encara que actualment no se sap
ci'en i que aixo és tema de molta dlscussi6, Amb aquesta ¡ndústria s'ínstalla la
cultura del paleolític superior a Europa, aportant una gran varietat
d'innovacions tecrüques i cultural::;.

GENERALlTATS

44

INTERI'RETACIONS SOBRE EL CANvr I'ALEOLÍTIC MITJÁ - PALEOLÍTIC
SUPERIOR

D€ sempre s'ha donat una gran importancia a aquest canvi no només a
y

l'Europa Occídental, sin6 tamM a la res la d'Europa. De la molta bíbliografia
existent,. només farem una petita recopilació -referent sobretot a l'Europa
occiden!al-, a titol gairebé d'exemple. Un compendi rués complet i extens es pOI
trobar a Vaquero (1992).
Dlns del context antropologic rupturista o de substiludó de poblacions, que
nosaltres acceptem dfentrada com a base de les nostres hipbtesís de treball,
Hublin (1990) intenta explicar les raons de la 5ubstitudó d'un grup huma per un
.ltre. Creu en la influencia que pogué tenlr l'interpleniglacial a partir del 50.000
BP en modifícar l'equilibri establert com a conseqü~nda de les condidons
glaciarst que haurien mantingút Europa, í particularment l'Europa Occidental, en
un rel.Uu amament de pobladons neandertalianes.
A les decades deIs dnquanta i deIs seixanta i dins d'un context
evolucionIsta, tradicionalment es considerava el chatelperroniil com una
evoludó del mosteria de tradició acheuHana de tipus B (Bordes, 1958), o del
mostería de denticulats (Laplace 1958-61),
Així, la hlpotesi del sintetotipus aurinyaco~gravetH),r formulada en el seu dia
per G. Laplace¡ interpretava aquest procés com una evoluci6 a partir d/un
polimorfisme de base, amb una tendencia cap a F eruíquiment tipologic que
l

s'acceierava amb el caste:lperroni~, A partir d?aquest context es desenvoluparien
els tecnocomplexos del paloolític superior (LapJace, 1958-61l.
Mellar, (1973) I White (1982) parlen de canvis, duran! aquesta transforma ció
al sudoest de- Fram;a í en arees ve1'nes, en tres prindpais apartats cúnductllals:
-Tecnología materiaL H.i ha una mostra més amplia i complexa en eis tipus
d"útils i una substitució de l'estabilítat en les formes deIs útils del paleoHtk mitj.a,
per un canvi Tapid que té Hoc durant el paieolític superioT que comporta a més
avan<;os en el treball de 1'05, la banya f l'ivorl, i Yaparició d'ornaments personais"
- Activitats de subsistencia. Hi ha una major espedaJitzadó en la cacera
d'una sola especie animal -frequentment el ren-; una ampliadó de la base
t

subsistenciaL que indou la ca~a menor; un possible desenvolupamcnt d'una ca~a
cooperativa a gran escala, ¡ més eficiencia en les activitats dnegetiques grades a
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1/invenci6 de l'are i la fletxa. Molt possiblement aquests canvís varen anar
acompanyats de millores en l'emmagatzárnent deis aHments i en les tE~Cnique5 de
conservació.
- DemograHa i organització social, A partir del nombre de jaciments í les
dimettsions de~s assentaments, s'infereix un increment substancial en la densitat
de la pobladó i en la grandarla maxima del grup corresidendal. Aquest es
reuneix pe! participar en una cacera cooperativa d'animals gregaris i rnigratoris
com el ren. Hi ha un augment de la consciencia col ,lectiva.
Klein (1973) enumera una serie de caracteristiques simHars. Encara que es
tracti ¿'una sintesi f{Ha per UcraÜia, pensem que és molt generalitzable. Així:
1 Les poblacions del paleoHtic superior a lJcral'na fabriquen una varietat

majar d'útlls de pedra que els mosterians.
2, Transportaven am b elles les rnateries primeres a cents de kilometres.
3, Treballaven ros,
4. Feien art.
S, El seu ambit d'assentament es va ampliar des deIs 54c N fins per sobre del
cerde polar ártico
6. El major nombre de jacíments que es coneixen en el paleolític superior
apunta a un bcrement de la població.
7. Eren menys nomades en el paleolftíc superior i ocupa ven estructures

semipe:rmanents.
Orquera (1984) caracte:rHza el canvi a nivell tecnolbgic en el rontext d'una
especiaHtzad6 progressiva de les t~cniques de subsistencia; que es tradueix en
una tendencia a Yestandaritzad6 de les morfologies, amb una disminuci6 de la
import.\nda deIs tipus polifuncionals i él desenvolupame-nt de tipus cada vegada
més díferendats morfologicament. En aquest sentit la tecnica laminar perrnetria
una rnajor estandaritzadó de!!; productes, així com una explotació més intensiva
deIs supon!>, Per altra banda, la progressiva diferenda.dó deIs úfils permetria una
major possíbHitat d'expressjó estilística.
Lévequ€ 0979-1980, 1988), partínt de les seqü1mcies de Saint-Césaire i de
Quin;;ay, ha ressaltat la diversilat existent dins del chatelperronia distingint fms
a quatre subdivisions: arcale, antier evoluc1onat i de caracters regressius. Les
primeres indús!ríes c-hate]perronlanes estarien marcades per una forta propúrció
de denticulats, evoludonant en el sentir dtun augment deIs tipus característic5
1

del paleoJítk superior.
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Combier (1990) ressalta la presencia, a la zon a del Jura i del Saone, d'una

serie d'indústries de

car~cter

mixt, amb combinació d'elemen ts chatelperronians

r aurinyacians,

així com l'absenda del chatelperronia al sector meridional del
Rodan. Interpreta que el chatelperronia no s'estén per l'est de Fran<;a. Encara que

apuntant la possibilitat d'una aculturadó, Cambier es decanta per una evoluci6
local. Paral·lelament, aapareixeria un Proto-aurinyacia, que les escasses d atacions
disponibles situarien al voltant del 34.000 BP.
Desbrosse & Kozlowski (1988) interpreten que el ehatelperroniA hauria
evolucionat com a resultat de l'aculturació de les poblacions mosterianes per part
deis portadors de les indústries aurinyadanes.
La possibilitat d'una transici6 ~/ha suggerit a la Bretanya francesa (Monnier,
1990).
l,Iestudi comparatiu de les estrategies d'aprovisionament de

mat~ries

primeres realitzat per Geneste (1988) a Aquit~nia, indica la inexistencia de
fenomens de ruptura entre el paleoHtic mitja i el superior per a aquesta activitat.
Els

despla~aments

es realitzen al voltant deIs mateixos eixos regionals i els Hoes

d' explota ció en s6n basicamen t els mateixos. L' explotaci6 més intensa deis 1I0es
de eaptació aHunyats del jaciment, que té Hoe al paleolítie superior, es po~
considerar com la continuaci6 d'una tendencia iniciada ja al mosteria.
Per aquest autor (Genes te, 1990), el can vi no seria sincronic i es produiria en
diferents contextos culturals a partir d' un substrat favorable.
El desenvolupament de la tecnica laminar es considera com un deIs factors
clau que, a nivell tecnologic, separa el paleolític mitjA del superior. Sobre la
presencia indiscutible de lamines al paleolitic mitja, s'ha apuntat el seu caracter
efímer i la seva vinculadó amb el metode levallois (Otte.. 1990).
Per Boeda (1988).. entre aquest tipus de producció laminar i la característica
del paleolític superior hi hauria grans diferencies a nivell de la quantitat de
suports obtinguts i de la seva estanderització.
No obstant aixo, s'ha assenyalat la presencia a determinats teOlocomplexos
del nord de Franc;a de nuc1is prismAtics que responen a una concepci6 identica
als del Paleolític Superior, juntament amb una t~cnica laminar de tipus Levallois
(Tuffreau, 1990). No existiria ruptura entre la producció laminar del paleolític
superior i la producció laminar no levallois que apareix al paleolític mitj~.
Per a Boeda la diferencia entre ambdues radicaria en la tecnica.. pero
compartirien la mateixa concepci6 volumetrica (Boeda, 1988). Estableix una
diferencia entre les dimensions quantitatives (tipometriques) i qualitatives del

,s
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concept€ lamina. Aixl actualment sembla ben establert que la taHa laminar no és
una invenCÍó del paleoHtk superior

LA COVA DELS ERMITONS
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ANTECEDENTS

La primera exploració que coneixern sobre la cova deIs Ermitons és la que
va efectuar el farmacQutic olotí i erudit fOCal J. Danés, el qual hi realitza una
pe tita excavació el juliol de 1934. En ena va trobar un pum6 d'os, que va publicar
diverses vegades ¡ que ja va considerar d'época prehistbrica (Danés, 1934, 1949,
1950). Aquest punxó encara és conservat per la matelxa família Danés.
Podria Ser que també per aquests anys visités la cova el conegut geOleg N.
Uopis Lladó, que va dibuixar la seva topografia i va fer mesuradons d'humítat 1
temperatura. Aquestes dades es traben a l'arxiu del Grup d'Exploradons
Subterranies del Club t,1untanyenc de Barcelona i la topografia encara va ser
publicada! molt posteriorment, al CaHtleg Espeleologk de Catalunya (Borras et aL;
1978). Malhau::adament no ens ha qlledat registre de la data d'aquesta visita; ara
bé, sabeD', que els anys de rnaxima activitat topografjco~espeleologk:a de Llopis
Llad6 varen ser de 1934 a 1936 i potser d}ns d'aquest període quan inspecciona
e.ls Ermitons (romunicad6 oral de J,M, Miñarro).
Després! hero d'esperar moH de temps perque ressorgeixi l'interes
arqueQlogic per aquesta Cova, malgrat que és molt visitada per excursionistes i
espeleolegs de la comarca i de fora d/eiJa. El 16 de novembre- de 1969 R Saia, 1,,1',
Oliva, J. Val~esprn i J MarLínez, en ocasió de la seva presénda a Sadernes per una
prospecci6 faHida, es personifiqllen al jadrnent i practiquen en eH un petit forat
exploratori que dona H?sutat positiu al trobar, de seg-uida, fragments de cerEmuca
prehistorica (comunkació oral de R. Sala).
Va coincidir que, p<cl matcix tempSl les prehlstoriadores A.M. 1-1unoz i
M.LL Pericot manifestaren a M. Oliva, en ésser tOt8 tres professors de la
1

Univer:;itat de Barcelona, el seu interes per excavar una cova a ]a provincia de
Girana. Aix.C l'hivern de 1970 exploraren, conjuntament amb Sala i Martínez,
algunes coves de la Garroha, i finalment el 2 de juliol del rnateix an)' visitaren la
cova deIs Ermltons¡ on deddiren efect'J.ar-hi una excavació (comunicad6 oral de
M.LL Pericot).
Aquest matcix día com0n';dI'en un sondatge en el seu interior --cntrant a

r

ma

dreta- que va ser continuat durant l'estiu per R Sala, :\.1arttnez i J- Canal. Sala
(976) dta que trobaren un niveli haHstatk a 25 cm i un altre de neoiítk a 50 cm.
L'exéavació sistematlc3. de l'Institut d'Arqueoiogia j Prehistoria de la
Universitat de Barc€lona va tenir Uoe du~ant 18 dies enite l'octubre i setembre de
f
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1970, i continuada posteriorment, per acabar-la, durant cinc dies de juny del 1971.
La d irecció d eis treballs va córrer a carrec d' A.M. Muñoz, que va comptar sempre
amb la codireccci6 de M.LL. Pericot. També hi participaren activament: M.E.
Aubet, M. Pieazo i M.E. Sanahuja, totes membres del citat Institut.
Aquesta excavació es va efectuar prop de l'entrada, en una quadrícula
senyalitzada a la meitat sud-oest de la galeria i que englobava la cala de R. Sala
fins a tocar la paret. Amidava 7 m de llarg per 2-3 m d 'ample, segons els lIoes i
les fondarles, degut a la inc1inació de la paret cap a }'interior de la ga leria (veure
situaci6 a la fig. 14). 5'excava la totalitat deIs es tra ts arqueologics d'aquesta
superfície, a excepci6 deIs dos últims deis quadres 81 i 82.
Muñoz & Pericot (1975) publiquen aquesta excava ció, on posen de manifest
la pres~ncia de S esLTats amb objectes arqueologics, el quart d'ells dividit en 3 sub
estra ts, i un sisé es téril. Parlen de les estructures trobades, estudien i dibuixen el
material i citen l' ex ist~ncia de ceramica del bronze final, de tipus hallstatic, i de
paleolítie mltjll. En forma d'apéndix a aquesta publieació, Perieot & Pullola (1975)
analitzen la indústria lítica mosteriana i l'assignen al charentia tipus Quina.
Diguem que aquesta excavaci6 ha estat la font basica deIs materials p els
treballs que s' han ana t succeint posteriorment.
Pero poe després de que es dongués per acabada, i malgrat la instal·lació al
novembre de 1970 d 'una reixa a l'entrada de la cova, reixa que molt aviat fou
inutilitzada, sabem que prospectors furtius visitaren repe tid es vega des el
jadment i destrossaren part del se u reom pliment (Perícet & Fullola, 1975; Sala,
1976). R Sala i J. Canal es dedicaren a ga rbellar les terres remenades deixades per
aquests furtius, per tal de recuperar objectes arqueologics, dipositats actualment
al Museu Comarcal de la Garrotxa.
AL 1974, J.5. Kooper, de la Universitat de Long ¡sland, treballa uns dies a la
cova per tal d'efectuar mesuracions de paleomagnetisme a l'últim estrat (Creer
& Kooper, 1976).
Pericot & Fullola (1978) fan una síntesi de les seves investigacions sobre el
paleolític del jaciment.
Castellví (1979) estudia de manera aprofundida, per la seva tesi, la fauna
trobada a l'excavad6 de Muñoz i Pericot.
Estévez (1979) utilitza les clasificacions de M. Castell ví, tet interp retant-Ies
arqueologicament, per la seva tesi sobre la fa una paleolítica de Catalunya.

J. Tarrús revisa la ceramica sortida de la mateixa excavació i al 1979 cita per
primera vegada l'existencia de neolític de Montboló a la cova deIs Ermitons
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(Pons '" Tarrús, 1979) i poe després la delneolític epicardial (Tarrús, 1979-80, 1982
a ¡ 1982 b).

Mentrestant al 1978/ prospectors incontrolats tornen a visitar la cava i
produeixen noves destrosses.
A l'estiu-tardor del 1980, G. Alcalde, J. Marolo i altres prenen una columna

de mos(-res de sediment per tal de poder efectuar un estudi deIs mkromamífers
continguts en <:11. alhura que podra servir per aJtr€s tipus d'analisis coro la
palinologica (Alcalde, 1982 a).
Al maig de 1981, en OC;1516 de l'exposid6 Bis primers grups human:; de: la
Garrotxa, al Muscu Comarcal d'Olot, es fa una breu smtesi del paloolftic mitja del
jadment, induent-hí algunes de les noves dades (Alcalde et aL, 1981 a),
Juan-}"1uns (982) estudia les vE-rtebres de peix que sortiren en la tria de les
terres efectuada per les den! de micromamífers i Alcalde (1982 a i 1982 b) publica
els resu]tats que ha pogut deduir de l'€studi d'aquestes últimes.
A partir del 1981 ens intercssern pel jadment i a Maroto (1982-83)
presentem l'estat actual de la qüestJ6 sobre cada un deIs estudis fcts fins ai
móment a la cova deIs Ermitons.
Carbonell et al. (1983)1 en un treball sobre el paleolític mitja de Catalunya¡
citen noves dades de la indú:;tria lítica del jadment
En 1986 presentem la nostra tesi de llicendatura monografica sobre la cova
dels Ermitons (Marato, 1986)( on estudiem la seva geologia, interpretad6
(uncionat estratigrafia i sedimentologia, les restes faurdstiques i les materies
primeres de ia indústria. Htka, i pubiiquem un resum del treball (Mareto. . 1985
86).

L'estudl realitzat a la tesi de llkendatura constituelx la basé del capítol

qUé

presentem sobre e15 Ermltons, el qual hem ampHat amb l'estudi tecnic 1 tipologk
de la indústria lítica i el crünostratigraficr a més d'adaptar els altres apartats als
coneixements i experiencia adqujrits en els darrers anys.
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EL MEDI

Situado geografica

La cova deIs Ermitons (Sales de Llierca, Garrotxa) es traba a ¡'interior del
massís calcari de l'Alta Garrotxa. Aquest massÍs forma part deIs sectors més
orientals deIs Pre-pirineus de Catalunya i limita al nord amb la zona axial deIs
Pirineus, al sud amb la vall del riu Fluvia, i a l'est amb la depressi6 i els relleus
de l'Alt Emparda. Per l'oest esta en contacte amb la comarca del Ripollés,
aproxjmadament a l'altura de la divisoria d'aigües de la con ca del mateix riu
Fluvia (fig. 5).
Dins d 'ell, esta situada al vessant oest de la serra de Guitarriu, al cantó

esquerre de la riera de Sant Aniol, poe abans que aquesta s'ajunti amb la riera
d'Oix, o riera de Beget, per formar el riu Llierca.
El seu accés natural és, a partir de la vall del
per la vall del Llierca .

Queda a

liTIS

Fluvi~,

entrar dins del massÍs

2 km de distanóa al nord de l'antic poble de Sadernes, pel camÍ

que porta des d'aquest a l'ermita de Sant Aniol d'Aguja. Concretament el peu de
la pujada a la cava es traba a uns 250 m passat el pont de I'Hort d'en Roca, just
abans d'arribar al torrent del Pont del Lliure. Esta a 400 m d'altitud sobre el
nivell del mar, a 95 ID per sobre la riera de Sant Aniol i a 80 m per sobre de
l'esmen tat camf (lig. 5).
Les seves coordenades geografiques són:
Longitud esl: 2' 35'34"
Latitud nord: 42'17'1".
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Hg. 5.- Situadó gcografica de la cova deis Ermítons (Sales de Llíerca,
Garroixa).
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El clima

Per definir els elements més gcnerals que caracteritZl2n el dima actual de
l'area OH es troba la cava deis Ermitonst al massís de l'Alta Garrotxat hem
uti!itzat dades recollides de la tesi doctoral de Sanz (1981).
Aquest autor proposa un gradient altimetric de predpitacions per l'AHa
Garrotxa igual a p ; :; 0,17 h + 956 i que reflexa un incremet de 16,6 mm per cada

!: és la pluviomelri. anual en milímetros i !l, ['altitud en

100 m d'altitud.
metres.

Si agafem ('cm a vaHd aqúest gradient, a la cova deIs Ermitons, situada a 400
m sobre el nivell del mar; tenim:

P

= 0,17 x 400 + 956 = 1.024 mm

que és una predpitadó anual tcorica que pot correspondre a aquest
jaciment.

Les dades que a continuadó presentem procedeixen de les estadons
rr.eteorologiques de Beget, única existent a l'lnterior del massis, í de Castel1follit
de la Roca, fora d'elt pero tocant al seu marge sud i amb una pluviometria anual
comparable a la teorica calculada pe1s Errniton$.
Altitud P mitjana P max. P mín. N anysTernps observacions
Castellfollit 296
1011
ll58
584
16
1955-60,68-80
Bege!
580
1090
17
1941·56
La dístrIbució dt' les predpitadons mitjanes mensuals per aquests anys és:
GFMAMJ
CasfelliClllit 60,4

Beget

n,3 82,8 91,7

JASOND

124,7 114,2

71,7

86,7

81,1

99,-3

64,2

36, 1 46,7 67,6 106,5 139,5 121,4 77
105 119,2 118, e 61,3
Els dies de pluía a I'any són 93, deIs qual, només 2 o 3 són de neu.
Per les

temperatur~s

CasttllfoHie: 5,7

BC'get

70,6

tenim la distribució de les mitjanes mensuats i la

mitJana anyal:
G

104,2

Núm.

F

M

A

7,3

9, t

10,9 14,7 18,5 21,3 20,7 17,2 12,6 8, 1

M

J

J

A

S

O

N

D

6,4

T anys
12,7 6

7,6 10, 1 12,9 15,5 19 21,6 21,7 19,1 14,7 10,7 7,1 13,8 28
La pluviometra anual és moIt irregular¡ a l'igual que la distribucó d'aquesta
6,7

al llarg de l'any, fets que segurament en:; índiquen la presencia peribdíca de

pluges torrencials.
La representadó de la pluviometria mitjana mensual (fig. 6) ens mostra
uns ffiaxims en els mesos de maig í juny! i un mínirn en el de gener. L'estadó
seca d'estiu és poe marcada a Caste11(oUit i menys encara a Beget
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Fig. 6,- Represcrliació de la pluviometria mifjana mensual i de la
disfribul'ió mensual de les tcmperafurcs a CasteU¡ollit de la Roca i a Beget (a ;;;;
iempcraiurá mi:jatla anyaL' b ;;;; temperatura maxima mitjana mensual; e
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sego¡-¡s Stlnz (981),

;;;; temperafura m{nima mifiana mensuaf),
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La distribució mensual de les temperatures (Hg. 6) ens mostra una corba

típica del clima mediterrani, amb un estiu cAlid i cap mes per sota els 5°C de
mitjana. A Beget, les amplituds t~rmiques mensuals són forc;a més accentuades.

Bolós (1977) ja observa que aquest clima, que bateja com "clima de la val!
del Fluvia.", presenta una

tend~ncia

general de majar continentalitat i caracter

atHmtic cap a l'oest, i de caracters mediterranis cap el mar.
En síntesi, podem dir que a l'Alta Garrotxa tenim un clima caracteritzat per
precipitacions abundants (pluviometria mitjana anual superior als 1000 mm),
presencia d'una estaci6 seca a l'esUu poe marcada i temperatures propies de
dimes temperats, que individualitzen un hi vern frese, amb molt pocs dies de
neu a l'any (2 o 3 a Castellfollit)/ i un estiu calid. A grans trets es tracta d'un
clima mediterrani humit/ que per la seva pluviometria s'aparta del mediterrani
típic i s'acosta al d'Olot, de tendencia atlantica.
La vegeta ció

La vegetació deis lloc esta condicionada no només pels elemets climatics,
sinó que també tenen importancia cabdal el su bs tracte geolbgic majoritari,
calcaries tremendaments fracturades i carstificades, i els forts pendents, els quals
fan, tots dos, que l'aigua no estigui a disposició de les plantes.
AixÍ, degut a la magnitud de les infiltracions en el subsol, la vegetació és
diferent a la d'altres punts de la comarca d'Olot que tenen pluviometria
semblant i un clima equiparable.
La deis voltants de la cava deis Ermitons, plenaments dins un radi d'acció
d'una hora, correspon actualment al domini de l'alzinar amb boix (Quercetum
ilicis galloprovinciale subas. viburnetosum lanlanae), base dens que ocupa quasi
tots els vessants, pero no les cingleres, excessivament abruptes. Aquesta zona de
vegetaci6 es caracteritza per reunir al cantó de les especies típicament
mediterranies, altres d e centreuropees, pero en conjunt representa un paisa tge

de carácter i ambient mediterrani (M. de Bolos, 1977).
El bose esc1erofil·le, sempre verd, constitueix la vege tació principal i és denso
L'estrat arbori és compacte, mentre que el sotabosc és pobre en arbusts i lianes i
ric, e n ca n vi, en herbes perennes (hemicriptofits) i en aJtres de l'Europa humida

(O. de Balós, 1979).
L'arbre dominant, de molt, és l'alzina (Quercus ilex subsp. ilex), de fulla
persistent. Altres arbres presents són: el rQure martinenc (Quercus pubescens ),
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]'auró blanc (Aar campestre) i la blanda (Aar opalust tots tres cadúcifolis. Entre

ds arbusts trobem: el boix (Buxus semperViretls), la coronil,la boscana
(Coronilla emerus) i el marfull eViburnum tinus), de tulla persistent i el
tortellatge (Vihurn"," 1antana), caducifolL Quant a les herhes, les prlncipals són
la betonlca (Sfac)¡ys officina!!s), la maduixera (Fragaria vesca), j'herba falgera

(Hepatica novilis), el marxivol (Helleborus ¡oetidus), la viola (Viola aiba) I
l'heura (Heder. h,/ix) (comunicació oral de X. Viñas; M. de Bolos, 1977).
A les vores dé les rieres de Sant Aniol i d'Oix

j

del riu Lliercat trobem les

comunitats de ribera,. formades per boscs que, degut a la disponlbilltat favorable
d'aigua contenen un nombre elevat d'especies E>urosiberlanes. Concretament les
t

trobem només "

110C5

on el riu no estigui massa encaixat o hi hagi una petita

terrassa fluviat rom passa a sota de la rova deIs Ermitons.
Aquests boses són: la verneda (Alnetum catalaunicumt instal·lada a les
vores i la salzeda (5apont1ri(J~SaUcetum purpureac), al mig del Hit~ en algun
j

punt en que aquest és més ample.
Assenyalem també que l'abundanda de

afavoreb,

U!la

dng~e!'es

i de roques calcarles

vegetadó rupícola formada prindpalment per la comunitat

fissuflcola de corona de reí i orel1a d'ós (AL Saxifrago-Ramondeium myconíít
on es fa molt abundant ;'orella d'ós. Cal dtar iguaiment, la presencia a les
f

ta:rteres de la comunitat de badola i sanadella de pedrusca (AL Stipiof!

ca!amagrostis) (Fokh et aL 1984).
1

La situadó geolog:ka

La situac:6 geológica de la cova deis Ennitons¡ dins eIs Pre-pirineus sud
orientals, la trobem a la Hg. 7. En aquesta area representada d'entom del jadment
dominen ampliament quatre foonadons marines eoceniques -la Sagnari, la

Corones, l' Armandes i la Terrades-, que s6n majorltariament carbonatades. Hi
ha una presencia menor del garumn.la facies cantinetaI de la base del paleogen
f

composta per sedimenta terrígens! i també del substracte paleozoic: roques
metamorfiques del car.:,bria-ordovicia i afloraments de granHoids. L'extensió
cartogrBfka d'aquestes unitats és allargada en sentit l?st~oest, dfacord amb
l'estructura dominant, que ha originar un bon nombre de plE'cS i falles, deis quals
a la figura només hem representat
prindpa!s.

A l'examen d'aquest entom geologíc global deIs Ermitons observem algwls
aspectes que poden afectar al jadment i que SÓIi. els que passem a anahtz,ar.
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Fig. 7.- Mapa fOlogeológic dels vollanls del ¡acimenl (fotografia aéria
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L'entom estructural ¡ la Sev. reladó amb el jaciment
L'entorn més irnmediat a la cova deIs Ermitons el tenim fepresentat a la fig.
8. Veiem com la cova esta situada en el flane nord d'un petit antldinat dins de la
Fm. Sagnari, constituIda per calcaries homogenies, El centre de l'anticHnal, entre
les rieres d'Oix i Sant Aniol, es troba desvenl:rat i en eH afloren les sorrenques
ver melles del garumnül..
L'antidinal determina la curvatura de les capes i per tant, els seus
cabussaments, així com la disposidó genera] de cingleres esgraonades¡ anant els
espadats de límit de capa a límit de capa. Al mlg d"que,ts espadats afloren la
cova de les Monges¡ la del Bisbe i la deIs Ermitons, aquesta última prop dellímit
superior d'un d'ells (lig. 10).
La tensió de l'antidinal va provocar nombroses fractures, Tor

!loe esta

tremendament fracturat i aquesta fracturaci6 facilita la infiltració d'a,gües i la
carstificadó,

Tenim una segona estructurar una falla, orientada sub-paraJ·lela a reix
anridinal¡ de direcdó est~oestf i per tant perpendicular a la riera de Sant Anio1.t
nord-sud. També esta dins de la FIl!, Sagnari i sobre ella circula el torrent del
Pont de LHun? Aquestes estructures han jnfluít, s€ns dubte, én el procés de
carstificad6.
Dins de la cova deIs Ermitons hem observat sediments que procedeixen del
seu interior, Aquests sediments responen al movlment d'uTI fluid al llarg de la
cova. Pensem que aixo és degut a la infiHració d'aigua en superficies
topogrMicament més ahes i a la sortida d'aquesta pe! conducte cársttc en l'extrem
del qual es troba el jadment

A la flg. 8 hem assenyalat la que considerem area d'infiltradó probable, és a
dir,. la zona on és possible que tingui l10c la infiltradó sense que l'aigua que
cajgui sigui captada pels torrents laterals. Li:< presenda en eUa d'un rascler ben
desenvoíupat confirmada aquesta suposició. Al no haver cap attra superficie per
escollír, podem dir que segurament aquesta va ser durant cert temps ia conca de
recepció mínima de la cova deIs

Ermitons~

mínima, ja que en profunditat la

conca es pot engr<lndir considerablement
Aquesta superfície és aproximadament d'uns 30.000 ro 2, Si suposeut f a Utol

d'exemple una pluja torrencial forta d'uns 100 l/m2 (veure dades del sl..,bapartat
f

sobre el clima) tindríem 3xl0 6 1 caiguts sobre eHa, deIs guals bona part sortirien
pe]s Ermitons en tm.es poques hores el que e.t1s d6na una idea del cabal que
i
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podria arribar a circular per la cova en ordres de magnitud' i sense que síguín
extremats,

La conea de Tecepd6 es traba entre les formadons Sagnarí i Corones. Els
materials que afloren en aquest lloc de la Formaci6 Sagnari s6n cakaries amb
fOTamin~fers (predominantment alveolines) i els de la Formaci6 Corones s6n

margues

j

calcaries margoses. Taut una com altra formació han pogut servir

d'area font deis sediments de l'interior de la cova de15 Ermitons,
La cova deIs Bisbe, situada al mateix vessant que la deIs Ermitons i també

3mb sediments que procedeixen del seu interior, hagués pogut tenir un
comportament semblant"
Lrentorn geogdfic i la seva reladó amb el jndment

El relleu actual que envolta el jadrnent, i en general el de bona part del
massís, és molt abruptc f degut a que la Htologia -dominada per calcarles
homúgenies- i l'estructura tectonka -generadora de muJtituds de piéCS i
fraclures- condicionen forts pendents, Tots aquests factors fan que l'entom sigui
poe transítabie"
Veiem com el vessant on es traba la mateíxa cova deIs Ermitons és d'uns
40 Q (flgs, 9 i 10). Alguns deIs vessants estan coberts pardalment per tarteres.

Tením també abundants cingleres! les quals fan que a primer cop d'ull la
vegetadó no s0mbH tan densa com en realitat éso Diverses d'aquestes dngleres
són del tot insalvables per quatsevol animal terrestre i per l'home, com les que
linüten la serra de GuHarriu! al nord de: la cova de]s Ermitons, que en conjunt
assoleixen 100 m d'i'J,llitud,
Tot aixo fa que els rius f tremendament encaixats, slguín les úniques vies
naturals de penel-ració al massÍs. EIs propers a la cova són la riera de Sant Aniol i
la riera d'Oix, així com el LEerea, que es forrna a ¡'ajuntar-se aquestes dues. BIs
seus llits són molt esl'rets (entre 4 i 15 m) í només s'aixamplen e:¡ poes punts. A
les figures adjuntes (tig. 7) podem observar que aiXQ té Uoe en aquests casos: a
l'unificar-se la riera d'Oix i la de Sa,nt Aniot en presénda de gorges i on
l'estructura ho facilita,
L'únka zona planera situada prop de] jadment és la petita terrassa fluvial
que hí ha als seU5 peus¡ delxant de banda els Unes de pastura! modifjeats per
rhome, que hj ha per sobre d'el!. Gna mica més aUunyada de la (ova,. pot trobar
se alguna aUra, riu amunt O riu avaH, també en forma de terrassa,
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Pig. 10.- Vista del vt'ssa nt de la corla deis Ermit ons . La {Ietxa assenyala el
l/oc OH es t ra ba aq uesta , amagada per la vegefació.
Fig . 11 .- Er!irada de la cova deis t.¡-¡1!!'l ons .
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Els torrents s6n abundants i empinats . Es troben encaixats en la
característica forma de V i han deixat línies de crestes en els límits de les seves
divisories d'aigües.

Ates que és un paisatge dominat per la Iitologia i la tectbnica, la influéncia
de la climatologia sobre eH només és en forma de petits retocs. En considerar aixo
i que no hi ha criteris de camp que demostrin el contrari, deduim que aquest

paisatge és quasi bé el rnateix que el de l'home primitiu durant la d arrera

glaciació, fora del paper que tingués la vegetació. Les úniques diferéncies
existents serien a nívell de detall: el riu circularia una mica més alt i els vessants
estarien menys reculats.

Així, aquestes mateixes característiques -forts pendents, forta limitació a la
transitivitat i molta més facili tat de moviment al lIarg deis rius- 56n les que

condicionaven

l'h~bitat

de la cova deis Ermitons als homes prehistórics.

La utilitat del jaciment en funció del seu entom
Acabem de veure com a partir de I'analisi de I'entom geografic actual del
jaciment podem deduir les limitacions del territori a l'activitat de l'home

prehistbric.
En aquest sentit, primerament pensem que degu t a la intransitivitat del
110c, la presencia en ell de l'home prehistoric no podia ser gaire accidental; la
seva penetració a l'in teri or del massís, ja fos ocasional o freqüent, havia de ser
ben intencionada.
Per analitzar millor quin pot ser l'aprofitament per part de I'home d'aquest
territori, examinem els llocs que es poden assolir des de la cova amb uns radis
d'acció d'una hora i de tres hores -mapes de territori d'una hora i d e tres hores- .
Observem que en el temps d' una hora no se surt de l'interior del massís (fig. 12).
S'abarca, aixÍ, un territori de molts pendents i cingleres, sense quasi bé zones
planes, i de malta infiltració d'aigua. Per tant, }'obtenció de recursos d e
subsistencia és molt complexa. La cacera de rnamífers grans seria pobre i quasi
restringida a la cabra, la qual potser era capturada en 110cs determinats. Els
recursos sempre serien molt inferiors als que pogués haver, per exemple, a la

vaU del Fluvia.
En tres hores, a part de recorrer massfs en totes direccions, si es pot accedír a
la plana. De fet, en una hora idos quarts s'arriba al 1I0c on el Llierca s'aixampla,
en dues hores es domina el pla (el glads de TorteJIa) i en dues hores idos quarts
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ja som ben bé al Fluvi'. Uaquest€s esplanades podrien procedír les resles de
rinocer6 i de gran bovid (només una de cada) trobades al5 estrats paleolítics de la
cova deIs Ermitons,
Ara bé, la possíbílitat de que ca.;adors-recolectors ínstal·less!n un

campament base a la cova deIs ErmltoTIs no la veiem factible! ja que ets recursos
que exisnrien al seu voltant serien esgotats en poc temps, i dues hores per
trasHadar-se al 110(' de subministrament d'aliments representen un augment
excessiu deis esfon;os; més si tenim en compte que la cacera-recolecci6 exígeix un

moviment de trasllat del campament per posar els objectius deis cat;adors a la ma
deIs seU$ recursos tecoics (ShaJlins, 1977). D'altra banda, les materies primeres
paleoHtiques trQbades als Ermitons com veurem a l'apartat referent a la
f

indústria lítica, són totes recoHides al vo!tant de la C'{lva¡ i les restes faunisHques
procedents de fora del massis portarles a eUa per l'home paleoHtic s6n
extraordinariamcnt escasseS feis que ens confirmen que no es traslladaven al
f

jaciment recursos de fora d'aquest JT,assÍs.
D'aquf'sta anailsi es despren que l'entorn geografic de la cova deIs Ermitons
condiciona una practica de la cacera difícil en general, pero· en canv! en alguns
110('$ pOl ser quelcom mé:; favorable, com jntentarem justificar a continuació,
1erdm que la ind11stria paleolítica deIs Ermitons va aco-:npanyada de
nombros0S restes de cabra; en el cas" suposat, de que l'home hagués cat;at aquests
mamifers i hagués portat part d'ells a la cQva, podem mirar d'avériguar quíns
eren eIs punts més apropiats per dur a terme aqt:esta activitaL
De l'examen del terreny proper ais Ermltons podern deduír que el:; millors
110c5 per ca~ar les cabres estaven situats en els rius en els punts On aquests
€stiguessin més en::aixats (fig. 13). Efectivament, les cabrcs, a posta de solt baixen
f

a beure al riu, : tamb-é utililzen aquest com a via de circulaci6 estacional, En un o
en altr€ (as se les podia esperar en eH i aprofitar~se de que les parets abruptes
díficuHarien les seves fugides,. per capturar-les. Tot i que les garanties d'exit no
són ma.ssa

elevad<2s~

creiem que aquests són els l1oC$ més factibles pc:r

provar~hof

ja que nntentar-ho pe1 mig dels VE'ssant5, 4mb la djficultat de despla\ament que
áixo representa pel ca;;ador i l'enoIme extensió de terrítori existent en que es
mou 1'anímat sembla (or\,a menys realitzable (pe] paJeolWc mitj~ $uposem no
probab10 la C2.¡;a d'un mamffer gran des d'una distancia superior als 20 metees).
Com a condusió de tot el que s'ha dil: pensem que del que sí podia servir, en
logka¡ la cova dels Ermitons-, o altres coves d'aquesta zona,. és de refugi o lloc
d'abrk

q15E'

afavoriria estandes puntuats o esporadiques a l'Alta

Garrotx~L
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Fig, 12,- Mapa del territari d'1 llora ¡ de 3 hores de lo cavo del$ Ermita""
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Les disHmdes als jaciments propers
Igualment, a títol de refere ncia, hem calculat el temps que es p ol tardar per
despla\:ar-se de la cova deis Ermitons a al tres jaciments arqueologics més o

menys propers a ella i corresponents al paleolític mitja o a l'aurinyacUI..
Per desplac;:ar-se de la cava deIs Ermitons a la cova 120, que conté també
paleolític mitja (Agustí et al., 1991), podem optar per dos camins: el més
septentrional, i a la vegada més abrupte i per tant més dificu1tós, i e l més
meridional, que encara que més llarg geograficament és

for~a

més suau ja que

segueix el p as creat pels rlus. Per tots dos hem obtingut un tem ps semblant d'un a
mica més d 'una hora i un quart.
Per arriba r a les Mulleres (Sa nt Joan les Fonts), jaciment aurinyaci.l en
superfície (Alcalde et al., 1986), hem calculat un temps necessa ri de 4 hores.
Assenyalem també que el temps per anar des de la cova deIs Ermitons a les

coves del Recla u (Seri nya) -un recorregut de menys de 20 km-, on trobem
ocupacions del paleolitic m itja i del paleolític superior que, com veurem al
capítol següent, interpre tem que poden ser més estables, és de cinc hores idos
quar ts. Es a dir, que en una jornada es pot fer el traj ec te en tre els jaciment de
SerinyA i l'assentamen t espoddic de l'Alta Garrotxa.

l'
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ELJAClMENT

DESOUPClÓ DE LA CQVA

La cova dels Ermitons constitueix actualment una gaJeria única, d'uns 60 m
de lO!1gitud comptats des de l'entrada, si considerem aquesta el lloc on s'hi ha

instaHat la reixa¡ o 63 m si romptem a partir d'on comen.;a a haver-hi sostre; de
recorregut fOH;a rectiHnÍ perpendicular a la riera de Sant Aniol, encara que
l'entrada estigui orientada cap al NW, ja que l'orientadó general de la cova és E
'vV. El trarn final esta orientat cap el S i SW, tal coro podem observar a la
topografia adjunta que hem realitzat per millor representaci6 del jadment (figs. 9
t

í JO)

Podem dhidir-la en dos trams segons el seu recorregut: el primer pla, mes
j

ample i més ált que arriba fins a 20 m de l'entrada, i el segon, de S€ntit ascendcnt

de manera ininterrompuda, més baix i més estreL Segons els planols on hem
realitzat la planta, el primer té ent:-€" 3,5 ro i 7,5 m d'ample, i el según entre 1.7 m
i 7m (fig. 14). En el primer és on trobem el reompliment descrit pels nivells
a:-qtleologics, méntré que e] sediment que aflora en el segon esta constitult per
blocs i argila (terra r05sa}, amb un pendent de 25<', que a l'últim lloc visible
coln'caien la galeria. El pendent del sostre de també aquest segon tram és de 20°. El
desnivell total de la cova, des de l'entrada fins al fons, és de 19 m. En el primer
tfZtm, les a!~ries estan compreses ('ntre L 7 m i 7 m, i en el segonf entre O, 70 m i
4 m (fíg. ,5).
L'éxamplement en alguns punls de la cavitat és degut a fenol:1¿ms de
heakdOWf!f és a diT, de desploms se:guits d'enfonsament; els primers s6n
progressius i els segoHs són rapjds (BogH, 1980)"
Les micro-morfologtes c'excavadó i els perflls de tes galeries, eiements
essencials per reconstruir la histb:ia genetka de la cova; estan borrats per una
intensa descakificadó que produeix un mlcro-reUeu corrosiu¡ peis desploms i
pels reompHments sedimentaris
Sembla que cap diadasi important va condicionar el trajecte del conducte,
més aviat l'aigua deuria aproíitar una xarxa de petites fractures de distensí6
similars a les que es veuen avui en el entorn de la cova. El paper de:]s planols
d'cstrdtifkaci6 és discuiíbie ('om díscontinuítat generadora de ia cavitat¡ en canvl
aquests s( van exercir t;n contrOL sobre els fenornens de- desplom i er,fonsamE'nt

72

LA caVA DELS ERMITONS

del sastre i parets; així trobem a la galería, sobretot en el segon tram! un sostre pla
indínat segons el cabussament (fig. 14, talls I-V).

El concredonament, per predpitació i recristal·lització del CaCOs, és pobre.
Esta representat per formes de colades pavimentades i petits massissos
es:alagmítics. Les estalactitcs i estalagmites s6n groHeres i es troben aHneades

d'acord amb xarxes de fractures. Pe tites colades també s'aHneen en les parets
segons els intervals d'estratificad6. Generalment tat el concredonament esta
descompost en moon miik, que ofereix un dassic aspecte blanquinós i tou, El
tríGon mi1k, calcita en estat cdptocristal·l[ amb un percenh,tge variable d'algu2, té
una possible formadó per descomposidó de les concredons degut a l'acció
bacteriana! és típk de les zones externes de les cavernes (Bog1t 1980).
Alguna d'aquestes caracterfstlques -..el mooJl

milk, la descalclficadó- ens

indica que la c-avitat actualment és inactiva afirmad6 que hem verificat amb les
l

nos tres observadons sobre el terreny. Efectivament, malgrat que la cova esta
molt a prop de la superficie degut al seu sentlt ascendent i que ]'antidinal ésta
estraordin¡\riament fracturat, quan plou, encara que sigui en abundancia, no
s'infiltra aigua dins d'ella; només trobem alguns rcgaHms en aiguns punts molt
esporadics, Aixo res pon a que les fractures estan taponades per concrecions,
Tampoc en surt del seu interior, fet que interpretem com degut a que el sistema
ha trobat altres condudes de drculad6 més lnferiors.
Dins de les formes de recristal·HtzadÓ de les colades pa'vimentades de la
cova; trobem alguns gours plens de perles de les cav€rnes. Pensem que és fadl
que en epoca prehistorka, amb fundonament ocasional de la cavitai, existissin

gotas normalment o sempre plens d'aiguii, que afavoririen l'ocupadó d'aquesta
tant per l'home com pels carnÍvors,
A la micrO-morfología de les parels i sosire de l' entrada de la cova¡ que fa
uns 3,3 m per 2 m ¡ és sub-triangular (Hg, 11), es pot observar la influencia del

medi exterior en forma de divellament de la roca, angles rectes ben marcats i
arestes vives. A l'}nterior en can vi, les parets són llises, amb els angles
arrodonits, sertse haver-hí aquesta influencia; estan éxposades només al medí
propi de l'interior de cavitats, Aixo esta reladonat amb el fet que la cova actua
com amortiguador cEmatk i suavitza les temperatures exteriors. Aquesta seria
també una de les faons dé la utilitzadó de la (.'ova per part de l'horne.
A l'enlrada actual; practicarnent a l'aíre lliun.::, trobem fenome:ns de
recristaHització en forma de colades estalagmítiqu!?s, que en prindpi s'han
d'haver originat en un interior. Aquest fet r el que les parets mé:. externes estan
f
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daraml2nt clivellades i el que I'aspecte general ¿el vessant és en retroc:és, cns fa
pensar que l'entrada de la roya ha reculat for¡;a, COffi ti mínim de l'ordre de 10 m,
si tenim en c:ompte la situació del talús, i que no seria rnassa grossa, per evitar
una excéSsÍva drculadó d'aire. La deposid6 dels sediments, d'una pot~nda
considerable, que hi ha en el primer traro del jadment és, igualment, favorable a
la hipótesi de l'entrada estreta.

D'aquí deduim que el llar on tenlm l'excavadó arqueologica, on
actualment hi arriba la Hum naturat en altres epoques, almenys en les
d'ocupació paleolítica, estaria totalment o quasi totalmentJ a les fosques¡ malgrat
ser habitat per I'home que utilitzaria, per tanL Hum artificial (llars o aItres
procedlments) per v€urc*s'hi. Recordem que hi ha diversos casos documentats
f

l

en que !'home del paleolític mitja s'instaHava ben bé a l'¡nterior de les coves,
com les del Reune (ArCY-5ur-Cure) o Tournat que cronologicament s6n molt
properes a la deIs ErmttoTIs.
EL REOMPLlMENT

Anteccdents

De la publicació de Munoz & Pericot (1975) resumim l'estratigrafia següent
descrita a la cala que varen excavar:
Estrat L Tena solla, pO]SOS3, de color castany o gris6s, d'uns 20 cm
d'espes50r, en alguns Uoes 3D cm, i amb mater1als barrejats: des de peces
met.a,I·liques aduals fins a cerarnica prehistorica¡ així com restes de foe (cendres i
carbons) recents.
Estrat II. Pis d'habitadó poe uniforme i difícil de delimítar. En alguns
liocs, restes de foc (cendres i carboos); en altres~ códols rodats de 2~3 cm! i per
últim en uns terceTS terra vermeHa, dura i compacta, com un sOl premsat, amb
també cendres i carbons.
Estr~l nL Llít de eodols, de grandaría entre 5 i 10 cm, dbs de terra
m.arró, L'espessor és variable, de 25 a 45 cm. En algun racó de la paret ésta
concredonat i forrr,a un conglomerat. En alguns 110es sortí ab',mdant ceramica;
altres foren esterils.
f

Estrat IV. A partit d'aquest comen~a el mosterlZL Argila vermeHa molt
compacta, Q'un espes50r mHjá de 60 cm. Es distingeixen :> capes segons la
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grandaria i la forma de les pedres:
- IVa: codols rodats, molt aplanats, d'uTIS 2-4 cm. Alguns estan
gelivats.
- IVb: cMols més arrodonits i quelcom rnés grans, d'uns 5-6 cm.
Alguns estan concredonats i hi ha fragments de costra estalagmítica.
- IVe: pedres d'uns 10 cm i fragments estalagmítics

for~a

grans, caiguts

tots de} sos tre.

Estrat V. Sorra vermella que cada vegada es fa més solta i arenosa fins
a arribar a l'estrat VI, on canvia. Té d e 15 a 25 cm de potenci a.
Estrat VI. Terra arenosa, amb parts més compactes de sorrenca. És
practicament esteril. Campost de capes variades : sorres molt fines, petites
graves...; també hi ha castres estalagmitiques. És un estrat d 'aport fluvial: el
nivell de les aigües del riu arribaria a la cova. Té un espessor de més de 1,62 m (a

l'excavació no es va arribar a la base del reompliment).
D'aquesta descripció dedueixen les següents in terpretacions preliminars:
- Estrat VI: llarg període en el que la cova va estar inundada. Fase molt
humida.
- Estrat V: mosterüL Clima benevolo
- Es trat IV: mosteriA. A la part superior, fred intens (gelivació). Potser
Würm n.
- Estrat IlI: activa circula ció de l'aigua per la cova en una etapa humid a.
Potser és post-glacial.
- A sobre l'estrat !II s'estableix un habitacle del bronze final.
En el treb all de Cree r & Ko ope r (1976) trobem el dibuix d'una secció
simplificada del reompliment, que correspon també al de la cala d'excavació.
O'aquest dibuix prenem les descripcions i gruixos següents:
1. Estrat neolític, amb restes arqueologiques sense pedres, 20 cm.
2. Cendres, 8 ano
3. Esterit amb pedres arrodonides, 30 cm.
4. Neolític, amb restes arqueologiques, 15 cm.
5. EsterH, amb grans pedres anguloses, 22 cm.
6.

Mosteri~,

amb restes arqueologiques i petites pedres, 30 cm.

7. Estéril, amb alguna pedreta petita, 15 cm.
8. (L'únic estrat que descriuen). Capes de sorra i argila inclinades de 35°
a 45° que alternen amb nivells ocasionals de cendra volea.nica; aparentment
dipositades per l'acció d'un torrent. Oibuixen 140 cm, pero per sota continuen.
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Aquesta relad6 concorda amb el nombre d'eslrats de la de Mur,oz & Pericot
(1975) i tanlbé t aproximadament, amb les seves pot~ncies, pero no així amb les
seves descripdons i tampoe amb l'assignadó arqueológica del 4, ni amb la
consíderad6 que 5 í el 7 56n estérils,

Consideren eIs dipbsits estudiats com d'entrada de la cova, és a dir,
sotmesos a la ínfluenda del medi extern.
Centren el seu estudi paleomagnétic a l'úHím estrat, on repartéixen, de daH
a baix deIs 1:40 m, 52 mostres, les quals els h1 propordonen un registre, encara
que for¡;a pobre, que interpreten coro una incursió geomagneHca en alguna epoca
dins del perledo mosteri; (entre 100,000 i 40,000 BP), Consideren que .ques!
fenomen dura pots€r 3.000 anys, el que els hi dóna una velocitat de sedimentació
d'uns 50 cm per cada 1.000 allys,
Soler & Alcalde (1978, 1980) troben una similitud notable en comparar les
estratigrafies de la propera cova S'Espasa i deIs ErmHons.
Posteriorment, a Maroto 0982-83} posem en dubte aquesta similitud i citem
la següent columna puntual, corresponent a la recoUida de moSlres per a l'estudi
de mkromamHers:

Estrat L Terra gris, polsosa¡ 15 cm.
Estrat IL Terra vermellosa polsosa, esporadicament concrecionada i
~l,mb alguna pedra, 20 cm,
Estrat In. Completament concredonat i conglomera tic:. Els c6dols són
sobretot petits i hi ha alguna pedra grossa, 22 cm.
Estrat IV, Argila vermella compúcta. Pedres poe abundants.. la majoria
són petits ri€rencs, 18 GIL
Esfrat V. Pedres grosses,

blocs~

dins de tena marró, 25 cm.

Estrat VI, Cont:nuen els blocs; pero apareixen cbdols grossos. Hi ha poe
sedjment [i, 20 t-"ln.
Estrat VlI. Sorra calcificada. Presencia d'algunes pedres, 22 cm.
Estrat VUI. Sorra més neta i compacta que l'anterior
El que Muñoz i Pericot (1975) considen tres capes d'un sol estrat UVa: IVb i
¡Vel, a Alcalde (1982 a, 1982 b) i Mareta 0982-83) ho considerem com tres estrat,
índependents (V, VI, VI!),
Preparado
Per portar a terme el nostre esiudi del reompliment va estar necessari !a
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realitzadó d'una serie de tasques previes. La primera d'el1es va ser la de netejar
el sector de l'excavadó. Aquest es trobava totalment pIe de sediment remenat,
apilonat pels prospectors furtius, que obstaculitzava la visió de l'aflorament. El
vam treure tot per tal que es veiés només el que és jaclment in sifu, Parí d'aquest
sediment remenat va estar garheHat en sec per recuperar els nombro sos objectes
argueologics i paleontologics que con tenia; la resta el vam guardar en sacs en
espera de que a]gun dia, si es considera oportú; es pugui continuar tamisant.

Després, vam netejar bé les seccions, a fi de poder-les observar en tots eIs seus
detalls.
Igualment; per protegir el jadment i per evitar que les visites de la gent
embrutissin les seves secdons-, d'estabilhat precaria, vam realitzar les gestions
davant la Delegaci6 de Cultura perque es procedfs al seu tancarr,ent mitjanr;ant
una reixa situada a l'entrada,
Vam reinstaUar el pla "zero" de I'excávació d' A.M. Mufioz i M.LL Pericot
per utilitzar-l0 pe. mesurar les fondaries -mitjan<;ant una mira d'aiguadlbuixar,

J:

Í

així

escala l/ID, tots els talls vjsibles del reompUment, que s6n

m¡;¡joritarJament producte de l'acoó deIs furnus. La realltzad6 d'aquests ¿ibuixos

va representar cerra dincultat, ja que en no quedar les secdons ben taHades en
uns mateixos plans, va ser molt len!: é~ procés de meSurar e1s punts un per un
per restituir-los. en dUéS dimensions.
Sjmultaniament varo reaHtzar la topograHa de la cova, per facilitar la seva
descripció í per sltuat el reomplünent i les secclons dins d'eHa.
Desnipció
El reomplimE'nt de la cova dels Ermitons l'hem estudiat en €ls talls,

normalment de factura irregular.. situats €n el seclor
l'excavadó de

1970~71

0::1

es va procedir a

i que, com hem dit, en una part petita són els deixats per

e:la i en \.ir,a part més gran són el resultat de l'acdó deIs furtius (fig. 14).
En el sentit longitudinal de la caverna ens aflora uns 7,5 m (0,5 m més que
un cop acabada l'excavad6) i en el senttt transversal abarca bona part de la seva
amplada que té una mitjana d'uns 5 ll:\; q'Jeda aproximadament a 1 m de la paret
nord-est (1;5 m més,. pe:, tanC respecte a les seccions de 1970-71).
Tenim documentat un mínim de 3 merres de potencia en el Centre de la
galeria, ¿els quals la r.1eitat superior corresponen a sediments arqueológks que
l
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hem diferenciat e n sis estrats. Als cantons, la potencia disminueix degut a la
inclinació, vers l'interior, que tenen les parets, almenys la sud-oest Wg. 14, tal!
VI).
En aquest tram hi ha alguns can vis de facies obser vables en els estrats:
l'aprimament i desaparici6 d'un d'ells i la variació en la grandaria deIs seus
components en altres dos. Tampac hi ha fenomens d'alteració química del
sediment, pero sí carbonataci6: el sediment

est~

concrecionat o no segans el llac

on es trobi, independentment de l'estrat; 56n concrecionarnents local5.
També hi ha diverses variadons topografiques, que desaiuren en els sentits
longitudinal i transversal.
En seutit longitudinal, en trobem alguna. A la part més interna, la potencia
del reompliment arqueologic (del sostre de l'estr at 1 a la base de l'estrat VI) és
aproximadament de 150 cm (de la cota -20 cm a la -1 70 cm) (figs. 17 i 18). A la més
externa no la sabem (cota -85 cm per la superfíciel a 7~5 m comp tats des de
l'interior), pero podem extrapolar una
(cotes -58 cm i -197 cm) Cfigs. 16 i 17).

pot~ncia

aproximada de 140 cm a 5,45 ro

Hi ha una disminuci6 de les cotes de l'interior a l'exterior, poc important
quant a potencial al menys fins els 5 5 m; pels 7,5 m en podría haver l degut al poc
espessor de l'estrat I. Tampoc hi ha inclinaci6 de les capes. Hi ha variació en la
1

posició del socol (el grup d'estrats VII, est~ril) i en la potencia deis mateixos
es trats. Així, de O m a 5,5 m tenim que: el sastre h a baixat 40 cm
aproximadament, el socol, uns 30 cm, I'estrat Ir ha desaparegut, el III ha
disminult de potencia i el IV l'ha augmentada (lig. 16).
En sentit transversal trobem una variado impor tan t: la molt irregular
disposició de l'estrat VII; pels altres estrats no hi ha diferencies observables.
Passem ara a fer la descripci6 del reompliment estrat per estrato Hem
numerat aquests en caracters romans, per seguir, en el possible, els descrits per
Muñoz & Pericot (1975).
Els contactes entre el1s s6n sempre, a excepció del cas que se cita, nets i
erosius.
A les seccions dibuixades, la línia continua correspon a contactes situats al
mateix pla que talla als estrats representats; la discontinua, a contactes extrapolats
d'alguns centímet res més endarrera d'aquest pla. Aquestes secdons no estan
situades en' un mateix pla vertical, sinó que estan esgraonades.
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Esfrat 1

Compost de sediment no consistent~ poe compactat pols6s, ti (de grandaria
argHa majoritarlamentt de color cendrós i que conté nombrosos codolets de
calcaria, tant arrodonits com angulosos! pero amb predominí deIs prirners. No
esta de cap manera estructurat i és molt filcilment erosionable, La seva potencia

és molt irregular, i va dfl cm a 20 cm, amb una mitjana aproximada de 10 cm; a
les seccions 3a. i 4a. és on és més gruixut (ligs. 16 a 22).

L'únic 110e on no és present és tocant a la paret 5ud-oest del sector més
exterior, degut a que en aquest punt l'estral III puja molt
Es!rat JI

Graves de petira grandaria 21mb matriu predominantment argilosa

groguenca (en alguns punts vermeHosa o grisosa), Els cúdols de calcaría,

arrodonlts, compresos entre 1 cm i 3 cm, es presenten en densitats variables,
encara que núrffialment no es toquen. El seu espessor esta compres entre 5 cm i
20 cm. Només e: trobem a la zona interna (secc1ons la., 2a., 3a. i 4a.); cap a

¡'exterior désapareix. L'aprimament, dibuixat a la secóó 4a., ens pot semblar
e:strany, pero pot respondre a una visió aparent (contactes extrapolals). El fet de
que s'apr:mi cap a l'exteríor verifica que els sediments pro(edeix~n de l'interior,
El contacte amb l'estrat inferior a vegades és net i a vegades sémbla transidonal
(figs. 16 a 20).

Es!rat III
Graves de grandiuia variable on els codols cakaris, rodats í
predominantment aHargats, es toquen tots uns aIs altres, fet que diferencia aquest
estrat de l'anterior, i deixen espai per molt poca matriu, que és essendalment

argilosa (vermellosa o groguenca). En algun pun¿ estan concrecionades¡ formant
veritables conglomerats. A la zona més int-erna¡ secclons la, i 2a" molts deIs
codols" potser la meitat, estan lleugerament imbricats, i amb el seu diametre
rnaxim perpendicular al sentit del fluxe, i semblen assenyatar-nos el sentit del
corrent de "dins cap afora i que el transport va ser tractiu. Després es disposen
generalment plans i comencen a disminuir de grandaria. Aquest varia des de 20
cm de diametre mitja pels més gral.1.s i

8~10 CIn/

per la majaria, a les dues
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primeres secdons, fins a 7 cm i 3 cm, respectivament r a la sisena" Aquesta
disminudó de lES disminucions deIs codols en tan púe recorregut, 7,5 ID, podria
indicar que hl ha hagut molt poe transport A les secdons la,! 28.. i 3a. trobem una
capeta de codolats, d'l a 3 cm, a la sava base. La poténcia és molt variable en el
sector més exterior: entre 5 i 50 cm, ffientre que en el més intern és de 40 cm. La
disminud6 generaHtzada cap l'exterior no creiem que sigui indícativa de la
deposidó, sinó gue més aviat la presencia de codols enganxats a la paret sud-oest
a cotes comparables a les més altes de la secdó 6a. €ns indica una possible erosió
d'aquest estra!. Aquests códo]s enganxats a la parel els trobom ban bé fins
]'entrada de la cova (figs, 16 a 22).
Estrat IV
Predominantment d'argila vermella (el terra rossa de descomposició de- la
caldtria del massis). Conlé en el seu interior, sense cap ordre o estructura aparent,
diversos codo]:;; rodats i alguns d'angulosos, tots de grandaries variables, També,
ocasionalment alguns blocs de calcaria o estalagmita. H¡ hem observar en tot eH
la presencia de coproHts f sobretot en el sectOr más exlern on són mo]t abundants.
La se va palencia ac:gmenta des de 30 cm a l'interior fins a 65 cm cap a l'exterior,
A la secció 3a, arriba a lenir-ne només 25 degut a l'ascens de l'esirat VII (figs, 16 a
1

22).

Estrat V
Graves de grandaria variable on els cbdols cakaris, rodats i allzu:gats, es
toq"G-cn els uns als aBres (equiparable al ill). L'escassa matriu és argila igual a la de

l'estrat anterior. El pendent deIs códo]s és variabJQt amb predomini del pla
També tenen una disminudó de grandaria sembLan: ti la de l'estrat III: de 12 cm
de dlametre mUja pe15 més grans i 6-8 cm! per la majoda, a les primeres secdons,
a 4 cm i 3 011" pels d€ la SiL 19ualment, (onté algun bloc no exc€$sivament gran.

La seva potencia, en e15 Jlocs on es pot observar, varia entre 15 i 25 cm. En alguns

punts, secció 3a. ¡ potser 4a.¡ no hi és per pujar en e1151'estrat VD (figs. 16-22).
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Es/ral VI
Format per tres tipus de facies o capes diferents. La més abundant conté
multitud de petits codols calcaris rodats de l'ordre d'} cm, disposats aparentment
sense cap ordre, i també al tres, alguns angulosos, de grandaries diferents, tot
acompanyat d'una matriu arenosa-argilosa calcificada i groguenca. Les altres
dues són variants d'aquesta: una predominantment calcAría, amb els codolets
que es toquen, i la sega na, composta quasi exclusivament de sorra grollera bruta.
També trobem dins l'estrat, localment, blocs grans de calcaria i estalagmita. Té
una potencia d'uns 40 cm i només es pot observar bé a les seccions la. i 2a. (figs.
16-20 i 22).

Crup d'estrats VlI

És un conjunt d'estrats arqueologicament i paleontologicament esterils que
formen una unitat sedimentaria i que hem agrupat convencionalment per
facilitar la descripci6. Estan constitults majoritariament per sorres brutes de
granulometria variada amb estratificaci6 creuada planar d'ang le eleva t. Les
lamines, predominantment tractives, alternen la seva granulome tri a des de
grandaria conglomeratica fins a sorra fina, pero també n'hi ha de llims i argiles,
que serien possiblement de decantaci6. En alguna capa hi ha presencia de carb6.
To t el conjunt constitueix una barra lateral dins la cova, és a dir, un cos
sedimenta ri format perpendicularment al corrent i que ha crescut des d'una
paret en direcci6 cap el centre. El sentit de creixement d'aquesta barra és N 355° i
la inclinació de les seves lamines de 35°, mesurats al diedre format entre les
seccions la. i 2a. La presencia d'alguns ripples ens confirma el sentit del paleo
corrent de dins cap a fora. La potencia mínima d'aquest estrat és de 230 cm, bé
que nomes és indicativa, ja que no sabem quan més pot baixar. El seu sostre
actualment és molt irregular: de la secció 3a. a la 2a. hi ha un desní vell de 80 cm
en només 1,5 ro de separaci6. Abans que el reompliment d'aquest estrat fas
erosionat, ocuparia bona part de la galeria (rig. 14, tall VI). La disposici6 posterior
va condicionar la sedimentaci6 deis estrats superíors; entre un i altres hi ha una
discorda nc;a totalmen t angular (figs. 16-19).
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Componenlt:; del sediment i origen deIs aporls

L€sÉudi deis components del sediment i de l'origen deIs aports €:ns ha

plantejat una serie de problemes, deIs quals atguns han quedat pe:ndents de
resoldre.
PIs bloc:;, compresos entre 20 cm ! 95 cm aproximadament, s6n fragments

poe rodats i no rodats de calcarla i éstalactitr:s caiguts del sostTé i parets de la roya.
Poden estar in situ o haver cstat moguts per l'home,
Les graves estan compostes de codols for;;a arrodonits, de grandaria variable
entre menys d'1 cm i més de 20 cm. Aquesrs sempre s6n de ia calcarla amb

alveo!ines de la cova. La problernatica inidal de perque estaven rodats la vam
resoldre aviat 3mb l'observadó del jaciment TenÍm que la roca presenta dHiclasis
en dos sentits aproximadament perpendiculars que amen fragments de calcaria;
la circulad6 d'aigua per };::s diadasls afavorelx en aquests punts la descalcifica ció i

els bloes es van arrodonint ir: situ i quan cauen/ ho fan en forma de codol rodat.
De les pedres que actuah::nent trobem en $uperfície per la galerla, la majoria són

codols roda!.;;. D'attra banda, hem vist que ets que hi ha dins dels estrats TII i V
sE'mbla que no procooeixen de massa lluny,
En el;; estrats IV; V i VI alguns deIs codols rodats f de grandarla compresa
entre 0!5 cm i 7 cm estan esquerdats. Muñoz & Perícot (1975) e]s interpreten com
geJivats; nosaltres experimentalment hem sotmes cbdols igualsr de la mateixa
cova i saturats d'aigua f a baixes temperatures i hem observat com no s'esquerden
de cap de les manen;s. Pensavem que podrien correspondre potser a codol:::
cremats, pero

El.

les experimentacíons que hem fet amb Hats de foc, tampoc no

hem obtingut resultats positius.
Molts deis iragments que aparentment semblen t:bdols d'aquest

tipus~

obscrvats ar.1b atendó es veu que no són rnés que noduls de sedimf>1it argilós
carbonarat que s'esquerdarien per perdua d'aigua aJ secar-se.
Com a c-omponent del sediment deIs estrats arqueolbgks; de rnanera
esporsdica, trobem alguns codols de naturalf>sa sorrénca.. tant arrodonits com

angulosos, des de grandaries centimetrlques fins a blocs, que en realitat no són
Inés que f:-agments de] grúp d'estrals VIl Aixo ens indica que aquests estrats

inferiors també han s2rvit de petira ¿rea font pe! sedi:nents deis estrats superiors..
Per la grandaria sorra hem examinat amb lupa binocular el sediment
compres entre 5 mm i 0,5 mm de diametre procedent de les mostres recollides
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per a la tria de micromamífers (correspon en realitat a la grandaría
ll1kroconglornerat i sorra gro1lera) per tal d'analitzar la naturaiesa deis grans.
També, per estudiar millor aquesta, hem fet lamines primes per observar-les al
fnicroscopi polaritzant
Sempre trobem de da!t a baix de! reornpliment:
- Grans de quars molt rodats, €sferics; alguns angulosos, sobretot els més
petits. Uns pocs de plagiodasa i de pissarra o altres roques paleozoiques
majoritariament rodats. Algun de mica (biotita).
- Grans de cakaxla, tant rodats com angulosos. A}guns presenten corrosi6.
També uns poes són fragments de formes de recrlstaHitzadó ú de calcita.
- Concrecions calcaries formades per sediment carbonalat (algunes d'elles
conserven la forma que ens indica que s'han formar al vúltanf d'un capll,lar),
Podem dividir els estrats, segons els components d'aquests diametres de gra,
i en el lloc 01'. s'agafaren les mostres¡ en dos grups: els que t<?t1en els grans
majorit,hiament silkis (estrats 1, IV, V i VII) i els que els tenen rnajoritarlament
carbonatats (es!ra!s 1I, !JI i VI), sense que, de mamen!, sapiguem interpretar
l

totalme:lt aquest feL bé que sabem que la forrnació de concredons calcarles pot
ser local.

Els grans silids esferics ens plantejen el problema de) seu origen" La calcarla
de la CQva no té quarsos, per tant aquests els hcm de buscar més anmnt. I-Iem vist
Wg- 8) que la con ea de recepció mínima de la cova abarca materials de les
formacions Sagnari i Corones; els d'aquesta última són margues i cald,ries
l1targoses i les lamines primes que hem fet de mostres d'elles ens han dO::1at una
proporció molt baíxa de quars i de grandaria mott inferior aIs esmentats deIs
Ermitons, A la formaci6 superficial; d'aspecte coUuvial; que es traba dins aquesta
conea de recepd6, n'hem recollit alguns, pero estan presents en poca quantitat i
no són esferics, i eIs del jaciment, degut a la duresa del quaTs, ja han de venir
rodat::; des de Parea font. Per tant aquesta de moment no l'hem trabada.
f

Per aíxO de moment $uposem que tots (;15 grans rodats de quar5 presents rus
sis estrats arqueoiogics procedeixcn de la unitat inferior -qUé ja hem vjst que els
hi subministr.ava sediment-· i interpretem que aquesta unÍtat es dipositada en
l:.rt l"homent molt anterior i preterit, previ a l'actual configuració de~ relleu, en el
qUé t:l conducte carstic que ara constitut'ix la cova dds ErrnitoHs disposaria d'U!ta.
altra coaca de Tecepció. Segons aquesta hipótesi, el grup d/estrats vn seria (:Qfl1 a
J

mbim plioce.

Els grans de carbonat, en canvi¡ necessiten poe espai per rodar-se i ho poden
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haver fet a l'interior de la galeria O no gaire: més lluny.

Les concredons cald-ties s'hauran format in situ per mUja de l'aigua que
s'infiltra en el sedimenL
El sediment lutític (llims i argiles) esta compost majoritariament per l'argila
de descalcifíeacíó de la cakária (lerra rDssa). TamM en pO! haver procedent de les
margues í coHuvis de la superficie.
lnferpretadó
La barra lateral que forma el grup dfestrats VII va ser djpos1tada per un cabal

de regim fon;a continu/ si més no estacional Aques:- tant pot correspondre a un
regim d~ pluges (clima molt plujós) com de fustó de neus. En tot cas representa
abll.ndar:.ts precipitadons durant un temps molt Harg en el qual la cova estaría
sovint inundada per aigua que circulada en pro:..! abundancia com per anar
formant aquesta barra. Encara que no fos tan antiga com hem apuntat t també es
compren que sigui esteril arqueologicament; ja que la cava no oferla condidons
idonies d'habitabiHtat.
La seva superHae es troba molt retallada; el mateix flux amb més for¡;a l o

d'altres (luxos possiblement la van erosionar en bona part.
1

Per la forma que agafa el Seu sostre a les secdons 2a, i 3a. Wgs. 18 j 19) hi ha
la possibilitat que l'home hagi contribuh a la seva excavadó, pero no tenim cap
ele::nent "segur per demostrar-ho.
Probablement va passar fon;a temps entre aquest estrat i el de sobre, ja que".

amb independencia deis altres arguments citats¡ els regi:ns que representen s6:t
molt diferents.
De l'€'strat VI només podern dir que sembla reflectir una dinarnica
d'escorre::ttla superficial de pulsacions esporadiques. El seu sO$lr€ esta erosionat¡
potser per la ffinteixa dlnamica que Giposita després ]'estrát V
Lestrat V correspon igualment a una dimimka d'escorrentia superficial de
pU]S2.clOnS esporadiques, pero amb U!1 poder d'arrossegament gran~ que sembla
mostrar que aquestes pulsadons corresponien a un clima més arid que l'actual;
pluges anuals més ba¡xes i lnter,sítats individuals illés elevades, les quals
permetrien el1ranspmt tractiu de cbdols dins de la (OvE,," El seu sastre també esta
erosio:1at, seguraülcnt per la mateixa dinarnica.
L'estrat IV es diposita potser després d'un (12ft ternps d'interrupció
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sedime:ttaria í Cort€spondria a una di na mica dfescorrentia superfidal amb púe
poder d'arrossegament r:aigua d'escorriment, amb molt púe cabal~ portaría
argila en suspensió que decantaría. Aquest procés duraría fon;a temps¡ en el qual
s"aniria produinr terra YOSSd, que estada a disposid6 de l'agent de transport. Per a

que es. produeixi terra rossa és necessaria la c:arstiflcaci6. Quan més vegetadó hj
hagi¡ més producdó de COi hi haura i les aigUes, més addes de:sprés de rravessar
el sol, afavoriran aquesta carslincad6, Per tant, interpretem que aquest estrat
respoD.¡ seguramentr a un clima més humit que l'actual -encara que no tan
plujós com el deis estrats VII- necessuTÍ per suportar un humus abundant.
Després d'una altra parada sedimentaria trobem la deposició de l'estrat In,
la dinamica del qua! potser va erosionar el sostre de l'anterioL Pe!.' aquest estrat
JIl proposem la mateíxa ínterpretació que hem fet pel V.
Sembla que el seu sastre també estiguf de la mateixa manera erosÍonat,
encara que en aIgun punt dongui la impressió que el contacte superior és
transicionaL
Si el conlingut arqueologk de l'estrat JI és el matetx que el del III (veure
apartat següent), els dos correspondrien¡ en principi, a un mateix període. La
perdua de drculadó de l'aigua que s'observa en el superior podria ser deguda! si
tenjm en compte la seva situad6 estratigrat1ca per sota de l'estrat 1; a i'inici del
descens de sortida del sistema. Si el contingut no és e~ mateix,. la seva
intcrpretaci6 pot 50r la matelxa o la de reflectir simplement¡ pulsaóons menys
intenses.
Lestrat n també pot estar en part erosionar.
L'estrat 1 no és un €'strat propiament dit; és una acumuladó de poI s (caiguda
del sostre, procedent de ¡-entrada, de nnterior, arrossegada, ".) í d'a!guns códols
cie la cova, feta durant molt de temps en el qua} la caverna ha estat inactiva.
f

f
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CORRELACJ6 ENTRE ELS MATERJALS 1 L'ESTRATIGRAFIA
La major part deis materials arqueológics i p aleontológics localitzabl es avui

dia de la cova deis Ermitons excep tuats els remenats, procedeixen de l'excavació
f

d' A.M. Muñoz i M.L!. Pericot. Aquests materials estan siglats i agrupats

conforme la quadrícula i l'estatigrafia establertes en aquella excavadó.
L'estratigrafia descrita a Muñoz & Pericot (1975) no coincide ix amb la
d escrita per nosaltres en 1986. La correlaci6 tebrica, quant a nomenclatura, entre
les dues estratigrafi es, aixi com amb la definida a Alcalde (1982 a, b) i Maroto
(1982-83) és la següen t:

Muñoz & Pericot (1975)

Alcal de (1982 a, b); Maroto (1982-83)

Maroto (1986)

Es trat 1

Estrat I

EstratI

Es trat II

Estrat II

Estrat n

EstratlIl

Estra t 1Il

Estrat III

Estra t IVa

Estrat IV

Estrat IV

Estrat IVb

Estrat V

Estrat IV

Estrat Nc

Estrat VI

Estrat V

Estra t V

Estrat VII

Estrat VI

Estra t VI

Estrat VlIl

Estr.t

vn

Aquesta és la correlació teorica; a la practica és valida a nivell general, pero
no sempre a ni vell particular de cada sector de l'excavació, ja que, com hem vis t,
la descripci6 deIs estrats a Muñoz & Pericot (1975) és diferen t a la nostra i les
coincidencies entre els contactes no són exactes.
Per fe r el nostre estudi hem realitza t una correlaci6 més detallada a partir
deIs grups d'objec tes que porte n una mateixa referencia. Cada grup d'aquests
l'hem fet correspondre a un estrat (o gTup d'estrats) d'una zona determinada. Per
efectuar aquesta correlaci6 hem utili tzat basicament tres fonts d'informació:

- pels qu adres possibles, la superposició de les seccions dib ui xades en 1970
71 amb les nost res (e n concret, la s uperposici6 de contactes entre estrats).
- el quadern d'excavació d' A.M. Muñoz i M.U. Pericot.
- el conjunt arqueologic deIs estra ts, en particular ]a prese ncia o absencia de
ceramica i si aques ta era neolítica, del bro nze final O més recent.
La correlació obtinguda és la que presentem a la taul a 1.
Ates que el metode d'excavaci6 va ser estratigrafic, pero no trid im ensional

LA CaVA DELS H1MlTONS

-el métode tridimensional eS va introduir a Catalunya en 1975-, aquesta.
corrclació és valida a grans trets pels grups esmentats( pero no necessariament
per cada una de les peces d'aquests grups.
Del contingut arquoolbgic deIs estrats, complementat amb les observadons
sobre el terreny, les notes del diari d'excavacions di A.M. ~1uñoz i M.U. Perkot i
les ínterpretacions que !robem a Muñoz & Perico! (1975), hem dedult la nostra

assignadó cronologico-cultural:
Estrat 1 (superficial) - BarrejaL conté mater~als que van des del bronze final
fins a l'a{:tualitat,
Estra! ll
Brome final o neolítk antie (?)
Estrat JII
Es!rat IV -

Neolitic antic
Paleolític ",mja

Estrat V JOstrat VI

Paleolític MiLja
Paleolític Mitja
Esteril

Estrat VII -

E]s criteris que: tenim no ens permeten dir! es contradeixen. . si l'estrat II és
del bronze final O del neolític. En el primer casI l'estrat rr tamM contindria
ceramica del bronze final i la ceramica neolítica es concentrarla a l'estrat III En él
según, tota la ceramica del bronze final procediria de t'estrat superficiaL
A partir de ]a correladó esmentada utilitzarem aquesta estratigrafia per
estudiar els materials de l'excavaci6 de la cova deIs Ermitons, A l'estudi/
puntualment afegirem els procedents de la cala de R Sala de la columna de
mostres per micromarnHers i en algun cas del remenat (de la nostra propia
re(oHlda o del dipositat anteriorment a] Museu Comarcal de la Garrorxa).
f

EL PAS DEL PALEOL!TIC MITJÁ AL PALEOL!TlC SUPERIOR A CATALUNYA. ..

AGRUPACIONS DE MATERI ALS,
PER ESTRATS I ZONES, FETES A
I:EXCAVACiÓOE 197G-7l
I Fl-F2

95

ESTRATS O PARTS D'ESTRATS
ALS QUE CORRESPONEN SEGONS
I:ESTRATIGRAFIA OESCRITA EN 1986
I

I Gl-G2
I
1,11
I Hl-H3
I El-E2-E3, 01 -02-03
1, 11
11
11 Fl-F2, Gl-G2
11 Hl-H2-H3
1,11, II1
11 El-E2-E3, 0 1-02-03
11, II1
III F1-F2-F3, Gl-G2
III
1,11, II1
III Hl -H2-H3
III H2-H3 FOSSA
1, 11, II1
11, II1
II1 E2-E3, 02- D3
IV FI-Gl
IV, V
IV, V
IV F2-F3, G2-G3
IV
IV A L VOLTANT DEL CAP DE v6s
IV
I Va Hl
IVb Hl
IV
I V, V, VI
IVe Hl
IV, V, VI
IV H2-H3
V Gl-G3, Fl-F3
VI
VI
V H1-H2-H3
VI F1-F2, G1-G2
VI
IV
IV E2-E3, 02-D3
1, Il, III 0 1-D2
1, III
III El-DI
1II
IVa DI-02
IV
IVa El-E2-E3
IV
IVb' Dl-02-D3
IV
IV
IVe DI
IVa El-E2-E3
IV
IV
IVb? El- E2-E3
IV
IVe? El-E2-E3
V 01
V, VI
V, VI
V E1-E2-E3
1-1II C I-C2
1, III
l-I1I Bl -62
1, III
IVa Bl-62, C1-C2
IV
IV
IVb Bl-62, CI-C2
IV
IVb Cl
IVe D2, Cl-C2
V
V C-O
VI
VI
V Cl-C2, 02
VI FI-F2, GI-G2, EI-E2
VI
Taula 3.- Corre/ació en tre e/s ma leríals procedents de J'excavació d'A,M.
MUlioz j M.U. Pericot i l'estratigrafia establerta en 1986.
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LES DATACIONS ABSOLUTES
Les datacions absolutes del jaciment
A l'excavadó dI A. M. Muñoz i M.Ll. Pericot es recolliren mostres per a que

fossin datades per carboni 14. Es van obtenir quatre datacions, de les quals
l'última és la paleolítica coneguda pel jaciment. Les al tres tres corres ponen a
estrats postglacials i s6n les següents (Muñoz & Per icot, 1975; Almagro el aL,

1978):
1.480 ± 80 BP = 470 AD.

CSIC-90

Estrat TI, mastra de caroo,
Estrat m, mostTa de carb6,

CSIC-91

Estrat ID, mestra de carbó,

4.560 ± 120 BP = 2.610 Be.

CSIC-89

1.850 ± 80 BP

= 100 AD.

Muñoz & Perico t (1975) les van consid erar totes tres anomeles. Les du es
primeres per ser massa recents i la tercera per ser massa antiga respec te a l'edat
d el bronze final.

Ara que suposem que l'es trat III és del neolític an tie final, aquesta tercera
datació també és massa recent.
Els 110cs on es van reco Uir les mostres van ser e ls seg üents:
CSIC-89

II H1

CSIC-90
CSIC-91

III H1
Ifl H2-H3 FOSSA

A cada un d'aquests tres grups nosaltres els hi hem assignat els estrats T, Ir,
III - part de tots tres- (taula x), per haver-hi e n ells ossos que presenten un
aspecte sub-actual. Aqu ests ossos fan pensar en l'existencia d'un remename nt en
els sediments post-paleolítics d'aquests quadres. Per tant, d es d'aquesta
perspectiva, no ens estranyen els resul tats anom als de les tres datacions.
la datació paleolítica <:oneguda

La quarta datació absoluta és la que corresp on a una part de la indústria
paleolítica deIs Ermitons. Es tracta d'una dataci6 feta amb ossos procedents de
l'estra t IV de la nQ stra descripció estratigrafica (també el IV de l'anteri or
descripció). La seva referencia és la següent (Almagro e t. al., 1978):
CSIC-197

EstTat IV, mostra d'ossos 36.430 ± 1.800 SP = 34.480 BC

Aques ta dataci6 no ha es tat considerada anomala ni contaminada. Així,
I'es tra t IV deis Ermitons ha estat d a tat fins ara en 36.430 ± 1.800 BP pel métode

r

EL PAS DEL PALEOLíTlC MITJÁ AL PALEOLfTlc SUPERIOR A CATALUNYA.""

97

del 14C convendonal a partir dfuna mostra d'ossos.
A falta d'altres datacions que ens la confirmessin, aquesta és la que s'ha anat
consideranl i la que ens situ.va I'estrat IV cap a final, del paleolltic mitja, segons
la cronologia arqueologica, a l'interestadial wurmia (antic '\.'Vürm Ir-TIO, segans la
cronoIogia alpina, o a l' estadi 3, segons la corba isotopica.
La nova datació de 14C

La ¿atació de 14C esmentada -per estar feta pel meterle convencional que
dóna peu a la possibilitat d'un rejovenirnent del rt:sultat per edats tan reculades
no ens assegura.va la seva afiHadó aJ final del paleolític mitja en un sentit
estricte, Sí ens feia, en canvi, referencia al final del paleolític rnitja en un sentit
ampli i dins del context d'aares datacioTIs similars obtíngudes també pel 14C
convencional.
Per aixo, la cronologia dedulda de ]'antBrior dataci6 caEa

confirmar~la

pei

metode del 14(: per l"'accelerador de partícules. D'aquesta manera, he-m enviat
dues mostres al Laboratori d'Oxford, una procedent de l'estrat IV i l'altra de

l'estrat VL Les mostres són ossos (esteBes) que hem agafat directament de les
secdons.
La datació de l'Estrat v,. ahnenys de moment, l'hem sacrificada, ja que és
delicada; dür,ai el caracter tan tractlU de l'estrat~ part del material que conté -i per
tant una mostra qualsevol- pot procedjr d'estrats anteriors,
El fer d'intentar datar eIs estrats IV i VI resulta P.lolt atractiu per saber si hi

ha diferencies cronoiogiques entre e11s/ cosa
arqueologic, pot ser molt transccndenL

qUé,

des d'un punt de vista

Els resultats obllnguts i les referencies concretes de les mostres enviades s6n
els següents:
OxA-3725

Erfnítons, estrat IV, os

Err;1itons, éstrat VI, os.: no s'ha pogut datar per ser el col'lagen insufident.
La datado OxA-372S confi;:rna la validesa de la datació anterior (CSIC-197)
de l'estrat IV, a1hord que verifica Yassignació de la indústria dels Ermitons al

paleoHtk mitja n:-:cent, ¡nc1:1s amb una edat que pot sorprende per la seva
jovcntuL

Per nosahres.; la nova daiació té enCara més valides? que la Hll.s ara existenl,
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no només pel métode empreat -<en general més fiable per sota els 30.000 anys-,
sinó també per referir-se a una mostra ossia petita agafada directament de les
secdons estratigrafiques visibles, i no d'una mostra amplia d'ossos més o menys
dispersa.
Per aix0, en aques t cas -malgrat la seva validesa aparent- no considerem

que les dues datacions sigui n equiparables -que per altra banda no arri ben a
sobre posa r-se-, i per aixo no efectuem la seva mitjana. Utilitzem la sego na,
l'obtinguda per 14(: AMS, per indicar l'edat de I'estrat IV i la cronostratigrafia del
jaciment, mentre que la primera la fem se rvir, més aviat, per legitima r el
res ul tat.
La datació per Urrh
Ornar Ajaja, amb la col·laboració de Cristophe Falgueres, ha efectuat una

datació pel meto de de l'urani-tori d'una mostra ossia deis Ermitons. Aquest
treba lI l'ha realitzat en el mar e de la seva tesi doctoral que recentment ha

presentat a l'Institut de Paléontologie Hu maine de Pa rís (Ajaja, 1994).
La mostra la vam triar personalment de la col·leccí6 actua lment dipositada

al M use u de Geologia de Barcelona (col·lecció lliurada per J.F. de Villalta a
]' Ajuntame nt de Barcelona). Vam escollir una de les poques estelles que hi havia
-gairebé l'única- i la vam lliurar a G. Alcalde -que era la persona que ens l'havia
demanat-, el qual la va fer arribar a París. Portava la referencia IV D; segons la
nostra correlaci6 (taula x) procediria de l'estrat IV, si bé, com hem indicat, aques ta
corre la ció funciona a nivell d'un grup de res tes i no d' una sola. Per tant, podem
dir que és probable que procedeixi de I'estra t IV, pe ro no segur.

EIs resultats obtinguts són els següents (Ajaja, 1994):
Ermitons, IV O, os (estella ) U (ppm): 5.500
U234/U23S: 1.125 ± 0.069
Th230/U234: 0.374 ± 0.023 Edat: 49 ± 4 ka
Th230/Th232: 79
Les datacions d'urani-tori sobre os són, de fet, ex perimentals. Per tant, el que
poden proporcionar de moment s6n una edat indicat iva a grans tre ts, sobre to t
per paleolítics inferiors o paleotítics mitjans més anties, pero no ens se rve ixen
per establir cronostratigrafies de detall. Per aixo, aquestes datacions no les
utilitza rem .

r
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AntecedenlS
Pericot & Fullola (975) van analitz.ar 143 útils dels estrat, paleolltics deIs

Ermitons, inclosos uns púes procédents de Festrat lit Consideren que aquesta
indústria corres pon a un mosterÍa tipus Charentia¡ variant Quina, P€~ seu ah
índex de rascadores (68;9%) i ser aquestes variades, per estar els denticulats
-ütdoses: les osques- ben repreS€ntad€s {20,8%}, pel seu baix índex levallois, per
l'absenda de bifar;;os, per ser els talons llisos eIs dominants í per haver-ld poes
raspadors 0,2%). Tamb6 calculen els percentatges corresponents als modes de
reloe: simples = 69,6%; sobreelevats ::::t 25,9%; abruptes :;:;:; 2,5%; burins :;::: 1;2%;
escatats ::::t O~6%_ Tant uns com aHres són globals per tota la indústria.
En l'aspecle tecnic parlen d'una indústria basta degut fonamentalment a la
pobresa del material utHitzat: quars, basalt quarsita, lidita i indús calcarla) que
podría ~er condicionada per l'absencia de sílex a la regió. Muñoz & Pericot (1975)
citen con! a paraUel proxim,. en l'aspecte de ia materia primera; a la cova de
Mollet (Serinyál.
Aquestes últimes autores parlen de la presencia d'indústria bssia, encara

que no l'esh.:dien (14 esteBes treballades a l'estrat IVb i 36 a l'estrat V).
Pericot & Fulloia (978) res'Jmeixen els seus resuHats de 1975" Citen que eis
paraUels més prüpers es troben a le:; regjons de Narbona i del Gard. Adareixen
que la identifkad6 d'eines ússles és difícil i que hi ha diferents opinions

contrastades sobre La seva presencia o no en aquest jadmenL
~1arúto

(1982-83) per,sa que la indústria deIs Ermitons no es pot enqu2<drar

dins del mosteria tipus Quina per la tr"anc:a de morfologies i retoes Quina, Fa
notar que esta molt rodada.

CarboneH ét aL (1983}, a partir d'una mostra de 47 peces, dedueixen una
majorla de talons Uisos (34). Donen l'estructura modal, que és la de simples,
seguit d'abruptE'S i de sobreelevats. També, l'ordre de l'estructura morfologiea
que és el següent: dentktJats¡ osq¡;es, rascadores, abruptes indeterminats; pies per
osea i raspadors. Cünsideren eIs Ermitons un teeno-coHlplex evolucionat per la
importancia dels abruptes. Connc(taria el paleolític mitja arnb el superior.
A Marota (l986) vam presentar l'esludi de la materia primera d/aquesta
indústria¡ acü:npanyat d'ur,a breu descripdó general dicHa.
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Introducció
Exposarem aqlÚ els resultats principals de l'estud i que hem realitzat sobre la
indústria lítica deis Ermitons. El material investigat esta compost per 580

elements, 560 de l'excavaci6 d'A.M. Muñoz i M.U. Pericot i 20 d' Ermitons 80, que
hem analitzat des deis punts de vista

t~Olic,

tipologic i de les materies primeres.

Aquesta indústria es reparteix en els estrats

rv,

V i VI, pero es concentra

principalment a l'inferior (VI), que és c1arament el més rico
Deixant de banda les restes de l'estrat V, que s6n escasses i potser han sofert
un transport tractiu, sabem que els materials paleolítics perta nyen a dos conjunts
estratigraficament ben diferenda ts: els de l'estrat IV i els del VI.
Pe ro, malgrat els intents que he m fet, no hem púgut estudiar les res tes
Jítiques per estrats segons La nostra descripció estratigrHica. Moltes poden tenir
més d'una adscripdó, d ' aquesta manera les vari ables só n diverses i els casos
possibles es multipliquen fins afer molt difícil el seu control. Per ai xó hem
analitzat, a contra cor, tota la indústria paleolítica globalment.
De tota forma, no creiem que hi ha gi diferencies tecnologiques ni
tipologiques entre els estrats. En els grups de materials que hem individuali tza t
com del IV o com del VI no hem apreciat desviacions respecte a la globalitat;
aques ta apreciació és més va lida pels del VI, que són

for~a

més nombro sos.

Pensem que com a molt podrien existir diferencies no significa ti ves e n els
percentatges deIs útils, pero no en la caracterització de la indústria.
Provisionalment, per tant, les conclusions d'aquest capítol les aplicarem
tant a l'estrat IV com al VI, malgrat que corresponen a dos moments diferents.
D'altra banda, no hem iden tificat indústria ossia.
Materies prirneres
Per determinar les materies primeres que suporten la indústria paleolítica
deIs Ermitons, vam realitzar lamines p ri mes de mostres d'elles, a fj d'identificar
les amb exactitud per mitja del microscopi polaritzant; aq ues ts treballs els varo
fer al Oepartament de Geologia de la 'univers itat Au tonoma de Barcelona i la
identifícació de les roques tipus la va fer l. Gil Ibarguchi. D'aquesta manera,p. ex.,
el que inidalment s'havia identificat com basalt (Muñoz & Pericot, 1975; Pericot
& Fullola, 1975), i després p er nasaltres mateixos com afites (Marota, 1982-83), va

resultar ser corniana. Com és facil de suposar, el que es tracti d'una roca o d'altres
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té la seva importancia en la ínterpretadó sobre la utHització deis recursos per
par!: de l'home prehistoric que va habitar els Ernútons.

Un cop varn tenir una coi,lecdó sufldentment ampHa de lamines primes
d'aquesta indústria, varo dassificar totes les altres peces a v¡"su o, molles vegades,
ajudats per un lupa binocular, de manera, creiem, totahnent fiable.

Les roques i agregats minerals utilitzats a la indústr!a paleolítica deIs
Ermitons, resumits per grups.. són les següents~
~ Roques procedents deIs p]utons de granitoids: granit de gra fL Roques
filonianes procedents ta:rnbé d'aquests piutons: microgranit, microgranit porffdic,
microdiorita, microfelsita. Agregats t!1inerals suposadament filonians,
procedents igualment d'aquests plutons: quars, feldspat

- Roques proceden ts del paleozoic quarsita, HdHa esquist corniana,
sorn:nca grauviUka recristaHitzada, sorrenca de gra ti recristai·litzada.
f

f

- Roques proccdents de l'eoce: sílex, caldula,

Observem a la cartografia geologica que hem presentat al primer capítol
sobre els Ermilons (fjg, 7, adaptada per nosaltres a partir de ['original de Sanz,
1981) com toles aquestes litoIogjes es troben

dÜ1S

un afea propera al jaciment. En

realitat totes es poden recolHr al peu de la cava; en forma d'al·luvior\s dins la
riNa de Sant Aoio1. Les úniques que l'home aniria a cercar una mica més l1uny
s6n la lidita i el sílex, que es troben en forma de vetes dins del paleozoic i de la
Fm, Corones respectivarr,ent (Palie 1972), ambdues a menys d'un km de!
jadment, i que serien més fildls d'obtenir d'aquesta rnanera que no pas esperar
trobar~les

en el lHt de la citada riera en forma de codols.

AixÍ: tota la lTl.ateria primera utilitzada era local i c101t propera a la cova,
A la tauía 4 podem observar la dlstribudó de les materies primeres de la

Índústria Heiea dols Ermitons. Com podem veure s6t\ moll diverses; les més
utilitzades varen ser: la corniana {21,.6%}, el quar:; (20,9%),. el sílex 07,8%), les
9~%f

so!"renques recristaHitzada 04;1%) -grauvática:

de gra fi: 4,8%-, la quarsíta

(8,8%t les roques filo:üanes (6,9%) i la licita (5 5%), En proporcions molt pebtes
1

ti ha el feldspat, el granit i 1a calcaria; la preser:da d'aquesta última, a part de ser
testimon~at

és quekom dubtosa (om a utillatge ja que no podem assegurar que
l

les 3 calcarles ¡den tificades no siguin taHades acddentalment.
Un comptatge de codols que vam fe-r en el 1Ii1 actual de la riera de Sant
Anioi, al peu deis Ermitons, ens va donar les propordons següents: calcaria
(67%), Toqaes fHonianes (9%), sorrenca i rnicro-conglomerat (8%), sorrenques
recristaJ·!itzades (5%), quarsita (5%), corniana (4'1-0), esquistos ('2.%), quars (2%),
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gr.nit (2%) í feldspat (1%). Aquest comptatge ens dóna una idea del triatge que
tenia que fer l'home per procurar-se la seva materia primera. Un 75% deIs cbdols

(els de les roques sediment:tries) no li servien¡ pero un de cada quatre codols era
potencialment aprofítable (i .¡xi ho degué ser per les dimensions reduYdes de
molts que apareixen a la indústria), El baix percentatge del codols en quars
segurament va afavorir que aquest no sigui més present a la talla i que la
indústria presenti una materia primera molt diversificada.

O"altra banda~ abundE'fl eh cbdols petits,. cosa que encara determina més la
pobresa de la categoria de la materia primera, ja de per si no massa bona,
Les vetes de sílex í lid ita s6n poe gruixudes i plenes de fractures.l el que

determina molt la talla, A més, el sílex tampoc és de massa bona exfoliad6 (a
vegades es troba entre sílex i calcarla sl1kificada), La lidita por ser de bona
exíoliació" pero triada i sempre deterrninada per la poca grandaria.
Globalment; per tant, la materia primera és de mala qualitat.

De la taula 4 pode:m deduir que la major part de la materia primera era
triada de codols i que prop d'un 25% de: les vetes,
La major part de les peces de corniana i de sorrenca grauvatica
recristal,litzada presenten un aspecte exterior com si estiguessin rodades. Després
d'exdoure la possibilitat que s'haguessin rodat a l'interior de la cova (no hi ha
prou espai ni prou transport),. i de: comprovar que el desgast és posterior a la
talla, he-m sllposat que aquest fet és degut a la fadlitat que tenen les dues roques
per erosionar~se, grades al seu elevat contingut de mica (que té una duresa molt
baixa). Així: interpretem que aquest desgast pot ser el resultat de la utilitzadó
d'aquestes roques per part de l'home, exagerat, segurament, per l'alteradó de les
miques en superficie. Experímenlalment hém observat com la CornJana es
desgasta amb molta facilitat a l'utlHtzaY-la com a ganivet, bé que és efka-:; pd cert
contingut de quars que té, Aquestes consideradons poden donar peu a que s'obri
una, línia d'investigadó interessant en aquest sentir, el de la utilitzadó de les
cines tetes amb aquest€S roques.

AqU€'5ta indústria, que ha. estat definida sempre com mosteriana, es

presenta sota un aspede tecnic i:lparentemenl particular.
En realitat aquest aspecte tecnic particular és efeCt1vd111ent for<;a aparent i es
deu a que la indústr~a esta molt determinada per la materia primera: de pobre
f

EL PAS DEL PALEOLfT/C MITJÁ AL PALEOLíTIC SUPERIOR A CATALUNYA ...

103

categoria i que determina una mala qualitat de talla -explotaci6, débitage-, abó
com de retocat -configuraci6, far;onllage-.

En la composici6 d'aquesta indústria (taula 5) podem apreciar el percentatge
elevat dels suports fragments, retoeats o no, sobre el total (38,8%) (Iigs. 23-25).
Les asc1es levallois no 56n massa nombrases, pero clarament presents
(11,9%), i encara que alguns nuclis semblin aparentment discoidals i altres
poliedrics (Hg. 25, 5), en realidat la talla --el sistema

t~nic-

és levallois, en concret

del tipus recurrent centrípeto
DeIs 15 nucIis comptabilitzats, 7 56n en corniana, 3 en sílex, 2 en quars, 1 en
quarsita, 1 en mi cro-granit i 1 en sorrenca de gra fj recristaHitzada. Predominen
els nuc1i s fets sobre corniana (fig. 25, 5), d 'acord, en part, amb la materia primera
dominant. EIs nudis en quars estan subvaIorats, potser p er la dificultat que
comporta que guardin la seva morfologia.
D'aquests lS nuc1is, en hi ha 5 que corresponen a fragments o restes
exhaurides, que no ens most ren el sistema técnico
DeIs 10 descriptibles, 6 s6n cJarament levallois (4 de corniana, 1 de quars, 1
de sorrenca recristaJ.litzada).
Prese nten una superfície -la de talla- que tendeix a ser paral·lela al pla
d'intersecció. En ella, les ext racci on s6n en diverses direccions. Aquestes
extraccions no sempre arriben a ser paTal·leles al pla d'intersecei6 degut a la
categoria de la materia primera; per aixo a vegades és difícil de distingir-Ies de les
de l'altra superficie -la de pIans de preparad6- i el nuc1i no es presenta en forma
plano-convexa, pero la seva

g~nesi

és a partir de dues superfícies jerarquitzades i

de l'explotació d'una d' elles; per tan t és levallois.
Els altres 4 nuclis, que d'e ntrada no aparenten ser levaIlois, semblen
correspondre a estadis de preparació del sistema teenic, previs a l'assolició de la
configuració del nucli levallois.
Tots els nuclis s6n de petita grandaria, ami den entre 3 i 6 cm de llargada.

lipologia
Aquesta indústria també es presenta sota un aspecte morfológie particular.
En aques t cas, l'aspec te morfologi c també es deu, en part, a que la indústda
esta molt determinada per la materia primera qu e determina una mala qualitat
de retocat --('onfiguració, far; onnage- , pero aquesta no és l'única ca usa (figs. 23-25).
També es deu a la presencia elevada d'útil s de tipus paleoUtic superior.
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1 per últim, també a[ fet que e:ls suports estan molt aprofHats i reaprofitats
coro a útils,
Per tant¡ ara Yaspecte morfolbgic particular no és del tot aparent; ho és per la
primera i la tercera causa, pero és real per la segona; fet que H dóna una certa

originalitat a una indústria mosterlana de talla levaBois.
En l'aspecte general, la proporció d'útil, retocals .os molt elevada (el 44,6%
del total de la índústría), fels sobre asdes (74,1%) ¡ sobre Iragments de talla
(25,9%), Si individ'Jalitzem aqucsts útils de les asdes i fragments no retocats,
constitueixen el grup més nombrós de l'utillatge Haules 6 i 7). Per aixo ('om hem
dit, podem parlar dtuna indústria molt aprofitada i reaprofitada fel que també
podem observar en veure molts útils relocats per tots eIs cantons.
Freqüenment els can ton::; retocats ha són només pardalment.
El retoc més abundant és el sobreelevat (si l'individualitzem del simplet
degut al fet que al ser les peces de peUtes dímensions í aprofitades, de seguida
,esd;;;\renen gruixudes. Aquestes dimenslons són de Yordre següent: entre 1,5 i 5
cm de Uargada, í entre 1 i 4..5 cm d'amplada; el gnüx osdl,la entre 3 i 20 mm.
La rascadora és la pe(a mé:; repetidar seguida una mica de lluny, del
denticulat i j'osca, Una í aItres són variats, pero norma]m¿;nt de mala factura. El
recompte que hem fer del total de la índústrÍa paleolítica ens ha donat els
ségúents percentatges (tauIa 8); rascadores: 55,6%; denticulats: 19¡3%; osques:
13~9%; ,'litres (puntes: raspadúrs¡ abruptes, ,..): '1 L2%, En aquest recompter pe:r
simplificar no hem considerat categories d'útils dobles o múltiples; hem
comptabilitzat rútil dominant arnb el benentes que hi hauran rascadores,
denticulats i OSquéS assodats entre e115.
Aquest recompte no és massa dHerent al que es presenta a Perícot & FuJJola
(1975); algunes dif€rendes percentuals han de venir de que en 1975 es treballa
sobre una mostra de 143 útils, m<mtre que nosaltres ho fem sobre 259 (hem
procurat ser exhaustius en la cerca de tot el lTHltcral ernmagatzemat existent); a
que en 1975 slinc10uen materials de l'estrat nI (aixC dnes bones puntes
dibuixades)¡ i a la dHícultat de classificaci6 de molts útns en corn:ar,a d' aspecte
ben rodats on els retocs estan molt borrats i les diferencies enrre rascadores i
denticulats, a vegades ja de per sí difídls, CSdeVEn1en arbitraries.
Globalment, les proporclons de materies primeres emprades per la
íabrlcació d'aquésts útils (taula 9) són molt semblants a les del conjunt de la
indústria.
f

J

T

f

f

Els útils els hem agrupat en tres categories basiques (taula 10) amb els
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següents percentatges: grup de les rascadores (55,6%), grup deIs d en ticulats

(33,6%) i grup deIs útils de tipus paleolitic superior: (10,8%).
Mereix destacar-se la presencia elevada d'aquest últim grup, que

compr~n

alguns raspadors, perforadors i burins (fig. 23, 2, 4; fig. 25, 6), una punta de
Chatelperron, i diversos útils petits amb retoes abruptes marginals i
semiabruptes marginals (Hg. 25, 7-8), fins ara no reconeguts en els altres

jaciments mosterians de Catalunya, que hem englobat dins del que hem
anomenat abruptes (taula 8).
Aquests útils, pero, no tenen una rnorfologia estereotipada com els
propiament del paleolític superior; en relad6 a aquests, a part de no comptar amb
el mateix suport lam inar, semblarien mal acabats.
Hi ha una elecció preferencial de materies primeres per aquest grupo Les

materies deIs 28 suports es reparteíxen ai xí: 12 d e s ílex, 6 de quars, 5 de
sorrenques recrista J.li tzades, 4 de roques filonianes i 1 de lidita. Destaquen les
abséncies de la corniana, sobretot, i d e la quarsita, i s'aprecia una dara preferencia

pel sílex.
Dins els ]4 abruptes, podem citar 4 truncadures i 1 punta de dors; la resta
s6n abruptes indiferenciats, dorsos o inclús associacions dorsos-truncadures, pero
en realitat to ts són difícils de separar uns d 'altres; p er aixo els hem anomenat
simplement abruptes.
Consideracions
La ind ústria deis Ermitons, per tractatar-se d ' una indústria tecnicament
levallois, correspon al paleolltic mitja. El fet que les peces siguin de dimenslons
pe tites i mitjanes, sovint gruixudes i de mala fa ctura ve determinat per la
m ateria primera local i no ens ha d'influir en el seu di agnostic cultural.
D'altra banda, la datad6 absoluta existent per l' estra t IV - 33. 190 ± 660 BP-,
que sembla tenir la mateixa indústria que el VI, la situa -almenys per l' estrat IV
ben bé al final del paleolític mitja, contemporania a les primeres indús tries d el
paleolític superior.
Pensem que la presenci a d 'útils amb retocs abrupt es mar g inals i
semiabruptes mar ginals, i en general la pro porci6 ele vada d' útils d e tipu s
paleolític superior 00,8%), ens mostTa un indici d 'acult uraci ó o d'evolució en
aqu es t m os teria.

Per tant. podem considerar aques ta indústria com

chatelperroniana, en el sentit ample d el terme, és a dir en el sentit que defineix el
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chatelperroni a com

un rnosteria aculturat o adaptat per la seva

contemporaneitat amb I'aurinyacia (Demars & Hublin, 1989, 1992).
La pres~ncia d'una sola punta de Chatelperron no és obstacle per aquest
diagnas tic, ja que també hi altres chatelperronians amb un sol efectiu d'aquest
tipus -com el de la cova de Belvis, a l' Aude CSacchi, 1986)- O amb poes; a més,
segurament la

mat~ria

primera local va minirnitzar la producció d'aquesta eina.

Aquest diagnostic no es contradiu, de cap de les maneres, amb tot$ els
anteriors que assignaven la indústria al mosteria, ja que per nasal tres, i així he
defensem, el chatelperronia forma part del mosteriit
En tot cas seri a un chatelperronia on l'índex d'aculturació o adaptació no és
elevat, com tOt5 els eoneguts fins ara a la península Iberica, en el que el seu
sistema tecnic no ha evolucionat. Aixo és el que passa per exemple en els
chatelperronians de La COte o de Roc-de-Combe (Boeda, 1990; Pelegrin, 1990), i
que tampoe ha ineorporat objeetes d'ornamentació ni d'indústria ossia, com sí ho
ha fet el de la cova del Renne (Arcy-sur-Cure) (Leroi-Gourhan, 1965).
No és un chatelperroniA, pero, en el sentit definit per Farizy & Schmider
(1985) d'una indústria earaeteritzada per la presencia de puntes de Chate1perron.
Una indústria d'aspecte morfologic i tecnic general molt semblant a la deis

Ermitons és la de la cova del Mig (Co rnella de Conflent, Rossellól- a I'altre canló
deIs Pírineus, a uns 36 km aproximadament al nord /no rd-est en línia recta
(encara que molts més en distancia real). Y. Blaize l'atribueix a un mos teria tarda
(Blaize, 1986, ]987), que en aquests moments es traba en curs de dataaó. Aquesta
coincidencia és fTuit de la utilizació de materies primeres molt semblants.
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N

Corniana
Quars

Sflex
Sorre::\ca grauvatica recristaUitzada
Sorrenca de gra fi recristaLlitz.ada
Quarsita
Roques fHonianes
Lidita
Esquis!
Fe1despat

21,6

121
103
55

20,9

28

4,8
8,8
6,9
5,5

40
32
11

7
4
3
580

Granit
CalcAría
TOTAL

%

125

51

107

17,8

9,5

1,9
1,2
0,7
0,5
100

Taula 4,- Repartició de les materies primeres del total de la indústria
paleo1!tinl de la cova de!5 Ermitons.
N

%

Asc1es

308

}'ragments
Nuclis
Codolets
TOTAL

224
15

52,-9
38,8
2,6

5,7

33

100

580

Tauta 5,- Composidó global de la indi1stria paieolftica de la cova deIs

Ermitons.
N

l:tils retocats
Asdes
Fragments
Nuclis
Codolcts
TOTAL

259
116
157

15
33

580

%
44,6
20,0
27,1

2,6
5,7

100

Taula 6. Con;posició global de la indúslría paleoUtica dds Ermítons t
indwidualitzcmf els I1tils reiocats.
N

Asdes
Fragments
TOTAL

192
67
259

%
74,1
25,
100

Taula 7,- Repariició del::: SU¡Joris deis útils de la {nJ¡}stria Utica pafeolftica

de la cova deis Ermiton:;,
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N

%

Rascadora

144

55,6

Denticulat

50
36
1

19,3
13,9
0,4

7
Punta de Chatelperron 1
Perforadors
3
Abruptes
14
Burins
3

2,7

0,4
1,2
5,4
1,2

259

100

Osea
Punta de Taiac
Raspadors

TOTAL

Taula 8.- Repartició deis úlils de la indlistr;a paleolítica deIs Ermit ons.

Corniana

Quars
Sílex
Quarsita

Roques filonianes
Sorrenca grauvatica recristal.l itzada
Sorrenca de gra fi recristal .litzada
Lidita
Granit

Feldspat
Esquist
Calca,ria
TOTAL
Taula 9. Repartició
paleolítica deIs Ermítons.

N

%

57
53
48
25
20
19
16
12
4
3

22,0
20,5
18,5
9,7
7,7
7,3
6,2
4,6
1,5
1,2
0,4
0,4
100

1
1

259

de les matáies primeres deIs útils de la indústría

Crup de les rascadores
Crup deis denticuJa~
C rup deis útils de tipus paleolítie superior

N

%

144
87
28

55,6
33,6
10,8

Taula 10.- Repartició per grups deis útils de la indústria paleolítica deIs
Ermíton s.
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Fig. 23,- Indústria paleolítica de[s ErmHo!1s, '11 7 8 i 9: rascadores; L"
1

perfon¡dof; 3: af3cla leDallois; 4: raspador; 5, 6: denficulats, Dibllixos procedents de
Pericol
Fu.!!ola (1975).
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o

3cm

Pig, 24. lndrtslria paleoUUca deIs Ermítons. L asela; 2: rascadora
convergent; 3: de}!t!wlaf jrwers; 4: asda levallois,' 5: dentiCidai; 6: osea; 7,'
rascadora inversa, 8.' osea.
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Fig. 25.- Indústria paleolítica deis Ermitons. 1: rascadora lateral, de lidita; 2:
rascadora doble in versa; 3 , den tículat, de corniana; 4: dentículat invers, sobre
ase/a levallois; 5: Iludi, de corniana; 6: raspador, de sl1ex; 7: abrupte (dors j
lrun caduraJ in verso de sílex; 8: lru ncadura dírecta, rascadora marginal alterna i
den tículot marginal illvers, de saex.
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LA FAUNA GRAN

ANTECEDENTS

A la publica ció de la seva excava ció Muñoz & Pericot (1975) fan les primeres

referencies de la fauna del jadrnent. Així, citen seguint la seva estratigrafia i pel
que fa als ni vells paleolítics:
Estrat IVa: restes de fauna, sobretot d' Ursus spelaea, i també ossos trencats o
partits intencionalment.

Estats IVb: un gran crani d'Ursus spelaea adult, molt ben conservat, amb les

dues incisives superiors i protegit per dues grans pedTes, vertebres d'ós també
entre unes pedres, 3 fragments de mandibules d'ós, incisives d'ós, una premolar

d'isard i un os de linx.
Estrat IVe: tres mandíbuies més d'6s.

Estrat V: la fauna és escassa, nOlnés hl ha algunes estelles, a excepció d'entre
les pedres de la zona de llars de l'estrat, zona d'habitat, on en van sortlr forces.
Consideren que les restes de fauna de l'estrat IV són relativament
abundants, predominant les d'Ursus spelaea. Destaquen como hi ha una relativa
concentra ció o agrupam.ent de les troballes en zones molt concretes. Aquestes es
refereixen sobretot a cranis, mandfbules i vertebres d'ós, escassejant els ossos

llargs, que són quasi inexistents. Creuen que els ossos d'ós han estat portats

expressament a la cova, que no són simplement restes d'animals que han mort
en el seu interior.
Castellví (979) dedica bona part de la seva tes! doctora! a l'estudi de la

fauna deis Ermitons procedent de l'excavació d' A.M. Muñoz i M.Ll. Pericot.
Analitza les seves restes determinables} realitza mesures i

estableix

com.paracions. Dedueix conclusions de tipus pa!eontologic, cronolbgic, c1imi'ltic i
arqueoiogic sobretot pels materials paleolítics.
f

D'aquesta tesi només hi ha publicat un resum (CastellvÍ, 1980). Presentarem
aquí els resultats d'aquest resum referent als estrats paleolítics complementat

amb les principals dades de 1979 no contingudes en ello
AixC comencem per reproduir la seva llista d'especies, agrupades segons els
estrats establerts per Mufioz & Pericot (1975) i indicant entre parentesi el nombre
mínim d'individus calculat. AssenyaJem que, a l'igual que per tot aquest apartat

d'anlecedents, els noms Ilatins els escribim tal com estan citats pels autors, La
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llista és la següent:
Estrat IV: Felis lynx pardina (1), Croeuta (eroeuta) spelaea (1), Ursus

spelaeus (9), Ursus aretos (1), Cervus elaphus (1), Rupicapra rupicapra (1), Capra
pyrenaiea (10), Dicerorhinus hemitoeehus (1), Lagopus albus (1), Columba oenas
(1), Coraeia graeulus (1), Castor fiber (1).
Estrat V: Canis lupus lunellensis (1), Panthera pardus (1), Ursus spelaeus (1),
Cervus elaphus (1), Rangifer tarandus (1), Capra pyrenaiea (5).
Destaca d'aquesta llista l'abundancia de cabra i d'ós de les cavernes, la
presencia del rinoceront hemítoechus, animal d'estepa, del ren i les tres

all5,

i

l'absencia de cavall. Observa un agrupament deIs individus en els estrats N i V,
essent el IV el que té una major representa ció de les diferents especies (el

moment en el que el jaciment seria més freqüentat).
Pel que respecta a l'estudi paleontologic, que fa especie per especie,

resumim el que següeix.
El Castor líber el determina a partir d'una sola resta (una extrernitat distal
de tibia).

Del Canís lupus Iunellensis classifica 4 restes, de les quals dóna mesures, a
partir de la comparació amb materials de la cova de Mollet (Serinya).
El Felis lynx pardina esta representat per només dues restes.
La Panthera pardus i la Cracuta (crocuta) spelaea estan només citades.

L'Ursus spelaeus hi és present amb nombroses restes. Dóna dimensions de
dents i ossos i confecciona taules de comparaci6 de les premolars, molars,
mandíbula i metacarpians amb 6s de les cavernes d'altres jaciments. Observa el
desgast de la denti ció, estableix la proporció d'individus joves i adults a partir
d'aquesta i determina el sexe utilitzant el diametre trasversal de la canina.
De l'Ursus arctas (ós gris) hi ha uns pocs ossos i dents. Dóna les seves
dimensions i compara els metacarpians i metatarsians amb aItres d'altres
jaciments.
Del Cervus

elaphus també cita només unes po que s restes i dóna les

dimensions de les dents.
El Ranfinger tarandus (ren) el determina a partir d'una sola resta (fragment
distal d'una la. falange anterior).
La Rupicapra rupicapra només és citada.
Les restes de Capra pyrenaica són abundants. Dóna dimensions de dents i
os sos. Compara les de les dents amb les d'altres jadments. La determinadó de
}'especie pyrenaica la fa per ser les dents deIs Ermitons més grans que les de
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1'Horh.:.s, que corresponen a Capra ibex. A partir de la dentkió separa joves

d'adults: j deIs atragals, mascles de femelles,
El Dicerorhinus hemiothecu$ esta cbssifkilt a partir de la morfologia de
només una primera molar

~nf€rior

esquerra fragmentada,

La Columba oenas {xixeIla) esta representada per un metacarpH\ dret i un
metac-arpia esquerre i per la seva determinadó va utilitzar l'estudi de M. Baule

sobre els ocells de la cova del ?rince,
El Lagopus albu$ (perdiu blanca) esta determinat a partir d'un concoides i la
eoraeia graculus (grall. de bee grao), d'una extremitat dístal de cúbil.

Considera la fauna mosteríana dels Ermitons com banaL Creu que
l'abunóitnda de restes de cabra és probable que es degués a l'existencia de bon
pasturatge a balxes altituds, Argumenta que la cabra i 1'65 de les cavernesf encara
que aguantaven bé els cJimes freds, solen trabar-se en HOCE humits o rles en
vegetad6 i que les aus s6n bons indicadors dimatks; aixÍ, la Columba oenas
prefereix un clima caJid i les zones riques en vegetad6 i la eDrada graculus/
_típica en jaciments mosterians, no es troba mal aGEociada a fauna freda, DBdueix
un clima fresc-temperat, probablement menys Inediterraní i més temperat que
ara i no queda dar si situa aquest al '\Vürm I-TI, \Vürm II o en un altre mOment
f

(creu que correspon al complex mitja de la cova del Toll).
Pel que fa a les condusians- d'interes arqueologic, creu que l'home ca<;ava
1'65 de les cavernes. Cita que les troballes són; un crani voHat de 11050$ de pedrés!
4 mandfbules, met':H.:arpians, metatarsians i falanges, és a dir, les mans i I?ls peus,
fahant per complet els ossos Hargs. D'aquÍ deducix qU0 l'animal s'esquartareva
lluny de la cava i que es portava a aquesta la pel1..- que contenLa 01 cap, les mans i

els peus. Dcha entreveure la possibHitat d!un culte a 1'6s.
Igualment cr€u que la cabra era

ca~ada

per l'home, el qual la portava a la
cova; al seu hab¡tat, on l'esquarterava al maxim. Cita que e!s seus ossos l1args
erén triturats i partits per la meitat¡ com si d'eJls s'hagués tret

e~

moll.

Estévez (979), tamM dins de la seva tesi doctoral dedica un capítol a la cova
deis Ermitons. Encara que va presentar el seu treball abans que M. Castellvl; hem
dtada a aquesta en primer lloc per haver <:,omenr;at anteriorment l'esbdi i
perque J. Estévez es va basar en la seva dassificació.
Aquest últim té dos resums publicats de la se va tes! (Esté'vez, 1980 a;
Estévez, 1980 b), pero exposarém aquí básicar.1éltt les dadt:s de 1979,
Així¡ presenta eJ recompte (en nombre de restes) que ha fet del material
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classificat per Castellví. El que creu paleolític és el següent: Ursus spelaeus (280),

R. mercki (1), R. hemi/oechus (1), Pan/hera pardus (1), Canis lupus (4), Lynx
spelaea (5), Capra pyrenaiea (192), Ursus are/os (2), Cervus elaphus (15), Sus
seropha (21), Ruprieapra ruprieapra (17), Crocu/a spelaea (17), Vulpes vulpes (1).
Explica que no ha trabat cap pe~a que es pugui identificar com °a reno
Observem com no fa repartici6 per estrats i que tampee cita ni al castor ni a les
tres aus. En can vi, afegeix la presencia del rinocer6 de Merk i de la guilla

(Vulpes vulpes).
Afirma que 1'65 de les cavernes és l'especie dominant. Planteja el problema

de la seva tafonomia tot recollint els arguments di A.M. Muñoz i M.U. Pericot, ja
citats, i de J.F. de Villalta, segons el qual faltaven en el crani d'6s, en bon estat de
conser vaci6 i protegit per dues grans pedTes, algunes peces denta ries, les quals
haurien estat arrancades voluntariament o s' haurie n perdut en el trasllat. J.
Estévez contrasta aquestes opinions amb els fets que la cova és apta per ser un
cau de carnívors, com ho demostren les troballes de pantera, linx i lIop, i que els
animals carronyers com la hiena poden dispersar les restes ossies. Conclueix que
és discutible que ,'home hagi ca<;a t 1'6s deIs Ermitons, pero accepta la possibilitat
de que dediqués una atendó especial cap a les seves restes.
Pel que respecta als herbívors, observa com ]a cabra és e l dominant.
Adverteix, pero, que no necessariarnent totes les seves restes han d 'haver estat
po rtades a la cova per l'home.
Dóna la seqüencia d'herbívors en nombre de restes: cabra: 192 (freqüenda
relativa .777), poc-senglar: 21 (,085), isard: 17 (.069), cérvol: 15 (.061) i rinoceront: 2
(.008). Se sorpren de l'abundancia relativa del porc-senglar en un complex
mosteria.
El gran domini de la cabra su posa més del 50% de la biomassa obtinguda en
la cacera; existiria una especialització en la cabra afavorida per l'orografia i
paisatge circundant. La mateixa seqüencia d'herbívors també ]'ordena en 209
restes corresponents a especies de muntanya (.846), 37 de bosc (.150) i 1 de
praderia (.004). Aquesta ca<;a de la cabra seria a l' aguait o a la persecuci6 elegint,
potser, als exemplars joves. Totes les parts del seu ros es troben representades en
el jaciment.
Per acabar, considera que l'ocupaci6 humana de la cova alterna ria amb la
deIs carnívors.
Alca lde et al. (1981 a) aport en a la interessant discussió sobre la tafonomia
de l'ós de les cavernes, la troballa, en tre les deixalles de les prospeccions furtives,
1
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de dos húmers d'ós, que serien les prímeres extremitats dOCUIDentades d'aquest
animal a la cova deis Ermitons,
Maroto 0982-83) fa una sintes! de ¡'estat de cone!xements fins el moment
Comenta les contradicdons que hi ha en les interpretadons climatiques de- I'vL
CastelM • partir de la fauna (derivades de la presénda de la perdiu bl.nca, el
rrnOCéront hemitoechus o el ren) i l'error involuntari de

J Estévez

én només

descomptar les restes de xai i ball domes tic de la fauna paleoHtica.

Torres (1984, 1988), a la seva tesi doctoral sobre els úrsids pleístocens de ¡.
península

iberica~

estudia paleontologkamnet les restes d 6s deIs Ermitons i les
f

indou totes a Yespede Ursus spelaeus.
A Maroto (1986) vam exposar Yestudi de nou de tota la fauna del jaciment.

El de la paleol!tica serve!x de base al que presentern ara aquL A Maroto 0985-86)
trob€m un resum de les conduSlons prindpals de l' anterior referencia.
LlMITACIONS 1 TREBALLS I'REVIS

L'estudi de la fauna gran comportava d'antuvl dues dificultats
metodologiques importants: l'assignadó estratigrilfica només aproximada per
cada un dels elements 1 el fet que el material estigués triat (la major part de les
estelles; per considerar-se indeterminables! varen ser Heill;:ades, fet habitual a les
excavadons. anteriors a la divulgació del metode de les coordenades cartesianes).
Aixl d'entrada, els resultats obtinguts estan restringits per aquests dos
inconvenients, bé que creiem suposen una aportado necessaria 4I coneixement
f

del jadmenL
Hem utilitzat l'inventari realitzat per A.tvt Muño2 i 1\1.LL Pericot del

material de les seves excavadons com a suport del ttebaH preví d'ordenadó i
unificad6. Aquest material faunístic de la cova deis Ermitons f malgrat portar
número d'invenlad del Museu Arqueoibgic de Girona, es troba dins la col~lecdó
paleontológica confeccionada per J.F. ViUaIta? avui en el Museu tl1v1artoreU" de
Geologia de Barcelona~ pero durant la major part del nostre estudi dipositada a
l'Institut "Jaume Almerao del C.S.I.C de Barcelona, Dins aquesta col·lecció es

trobava dispers per especies; aixi ha est~1t necessari examinar-la pacientment¡ amb
rajut del citát professor JJ::. de Víllalta¡ per tal de reagrupar-lo. D'aquesta mar\cra
han aparegut restes inedites, que en alguns casos s'han hagut de rentar i siglar i
t

es té un control de les que no s'han pogut locaUtzar
En considerar les opinions de

J.F. VrHáUa i J Estévez en el sentit qu<: no eren
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fiables les classificadons existents, hem determinat de nau rota la fauna i hem
realitza t de nou l'estudi paleontológic.
MATERIAL

El material utilitzat pel nostre estudi procedeix de l'excavaci6 d' A.M.

Muñoz i M.L!. Pericot i de la columna de recoHida de mostres realitzada al 1980
(que anomenem Ermítons 80).
Com a resultat d' haver buscat amb insistencia, dins el que ens ha estat
possible, a la col·lecció Villalta materials procedents de l'excavació d' A.M.
Muñoz i M.L!. Pericot, hi ha hagut un cert augment del NR nostre respecte a
l'utilitzat per J. Estévez (]979), i suposadament també per M. CastellvÍ (1979).
Aquest últim és de 586, mentre mosaltres hem comptabilitzat 664 peces
determinades, a les que s'han d 'afegir 37 procedents de la columna Ermitons 80,
e l qu e ens dóna un NR total de 701. Aquest material co nsta únicam en t
d'ungulats i carnívors.
Pero no hem pogut estudiar tots els materials procede nts de l'excavadó
d' A.M. Muñoz i M.L!. Pericot. De les 6 mandíbules d'ós citades, només n'hem
trobat 5. Igualment algunes de les peces fotografiades l/O cita des per Castellvi "
tampoe les hem localitzat. Segons l'in ventari d' A.M. Muñoz i M.U. Pericot ens
podrien haver faltat per mirar unes cent restes. Estem segurs, de tates formes,
que el que hem investigat és representatiu d'aquest conjunt.
Recentment hem averiguat la ubicació d'aquest material que fal ta; ara es
traba al Museu de Paleontologia "M. Crusafont" de Sabadell, dins la col·lecció
ViHalta. Aquesta col ·leeció va ser repartid a entre el Mus eu de Geologia de
Barcelona, la primera part, i el Museu de Paleontologia de Sabadell, la resta, i en
aquesta última deuria haver quedat extraviada una pordó petita del material
deIs Ermitons. Malhaurad amen t no hem tingut temps

d'estudiar~lo .

Ha estat interessant afegir les restes de la columna Erm itons 80, malgrat ser
només 37, p er ten ir un a situació estratigrMica clara, per presentar una especie
nova (el gran bovid paleolític) i per la possibilitat d'efectuar mesuracions en
algunes d'elles.
PeI que respecte a les peces indeterminades, han quedat separades
aproxim adamen t unes 1400, de les quals la majoria són es teBes. U nes 1300
corres ponen a l'excavació d' AM. Muñoz i M.U . Pericot j un centenar a Ermitons
80. Recordem, pero, que la major part existent de les primeres va ser llen<;ades;
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abó, aquestes dad es no les utilitzarem per res.
No hem indos els materials de la cala de R. Sala per no poder-los
correlacionar amb claretat amb l'estratigrafia del jaciment, a l'igual que,
logicamen t, els del remenat. De tots dos hem considerat en algun cas la se va
existencia i hem utilitzat en algun altre concret (alguna mesura ció, algun senyal
antropic). Per motius de Habilitat no els hem tingut en compte per definir noves
especies en el jacíment (abó, en els materials de la donaci6 R. Sala del Museu
Comarcal de la Garrotxa, hi ha dues dents jugals de cavaU i un fragment de
femur d'home que presenten un aspecte dar -fossilitzací6, color, sediment
adherit- de no ser deis Ermitons malgrat estar barrejats amb les peces d'aquest
jaciment).
De les 701 peces determinades, 198 corresponen als estrats postpaleolítics.
Per tan t, l'estud¡ que a conttnuaci6 presentem sera sobre 503 restes determinad es
(472 de l'excavació d' A.M. Muñoz i M.U. Pericot i 31 d'Ermitons 80).
DISTRIBUCIÓ I VARIAC¡Ó ESTRATIGRÁFICA

En la taula 11 hem assenyalat la distribució per estrats de les especies
paleolítiques d eterminades a la macrofauna deis Ermitons. Hem indicat en cada
cas e1s NR mínim (el cas menys favorable en que els diferents grups d'objec tes
puguin pertanye r a un estrat determinat) i maxim (el cas més fa vorable) i hem
calculat els seus percentatges sobre el total de restes de l'estrat, així com el NMl
per cada un d'aquests dos casos. Remarquem que aquests dos percentatges citats
no tenen perque ser els extrems, sinó que nornés s6n dos deis múltiples que es
podrien calcular. Recordem també, una vegada més, que el conjunt d 'aques tes
dades ha de ser indicatiu, pero en cap cas ha de significar valors absoluts.
A la taula 12 hem mostrat la distribuci6 estratigrafica d' individus per edats
(infantils, adults, vells).
En aquests estrats tenim un domini generalitzat de dues especies: 1'65 de les
cavernes (Ursus spelaeus) i la cabra (Capra pyrenaica). L'assooació de totes dues i
I'alternan,a del predomini d 'una sobre l'altra és el que caracteritza l'espectre
faunístic paleolític del jaciment.
A l'estrat IV hi ha un domini de 1'ós de les cavernes sobre la cabra; és }'estrat
on hi ha c1arament més restes d 'ós i sembla que també deIs altres carnívors.
Encara que en poca quantitat, aquests estan representats per: hiena (ero cuta
croc ta), pantera (Pa>1thera pardus), llop (Canis lupus), guilla (Vulpes vulpes) i
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potser també linx iberic (Lynx pardina),

A l'estra t V de mament no es pot diferenciar, entre la cabra i 1'65, un
domini d'un sobre ¡'altre. Potser siguin semblants les proporcions. Destaca en
aquest esttat la presencia d'una resta de rinoceront (Dicerorhinus sp.), Hi ha

també linx, i potser isard (Rupicapra rupicapra), hiena, pantera i llop.
L'es trat VI és el que té menys representació d'ós de les cavernes i estA
ampliament dominat per la cabra. Presenta també una resta de brau salvatge o
bísó (Bos/Bison), í unes poques de pantera í de Ilop. Potser hí ha ísa rd í línx.
ESTUDI PALEONTOLÓGIC

L'estudi paleontologic de la fauna gran l'hem realitzat sobre tot pels
ungulats, especia lment per la cabra, per ser els que presenten més interes
arqueologi c i perque l'estudi anatomic de 1'65 de les cavernes es troba publicat de
manera completa a Torres (1988),
La res ta ossia que havia estat identificada com d'una tibia de castor
(Cas tellvÍ, 1979) és una diatisi que de moment considerem indeterminable; així
parlarem únicament d'ungulats i de carnívors.
La cabra salvatge

En els estra ts paleolítics deis Ermitons trobem abundants restes
d 'artiodktil s que per la seva morfología pertan yen al gén ere Capra (figs. 29 a 32).
La majoria, prop de dues-centes, corres ponen a la dentici6, una trentena a
falanges, mentre que la resta de ¡'esquelet es tA pobrement representat; no hem
identificat ni banyes ni ossos del crani.
Les M3 sup, (fig, 30, 4 i 5) presenten el metaestil ben marcat, ample, inclinat
i convergent al segon lobut, tal com descriu Bonifay (1975) pel genere Capra.

S'aparten així de les M3 supo d'Ovis que tenen el metaestil poc marcat, poc
ample, rectilini o sub-rectíliní í paral· lel al segon Ibbul (Cregut, 1979).
Les corones de les dents jugals superiors també presen ten la curvatura cap
endarrera típica deIs capdns i absent en els ovins (Cregut, 1979).
Dins del genere Capra hi ha dues especi es: Capra pyrenaica i Capra ibex .
L'únic criteii segur per diferenciar les dues formes és la morfologia deIs nuclis
ossis de les banyes (Prat, 1966; Pillard, 1972). A la cabra deIs Alps divergeíxen
regularment cap a darrera; a la cabra pírinenca presenten una doble curvatura,
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cap a darrera i cap els cantons. En absenda d'aquestes~ en principi no podríem
classificar la cabra deIs Ermitons, pero donat que tota la cabra trobada i citada a la
península ¡berica és la Capra pyrenaica (Pillard, 1972; Altona, 1972, 1978; Pérez
Ripoll, 1977; Estévez, 1979, entre a!tres), podem suposar que és aquesta especie la
que habitava el massÍs de l'Alta Garrotxa durant el pleistoce superior,

En aquestes restes deIs Ermitons s'apreden unes notables diferencies en la
grandaria deIs 0550S, en concret, peI material que fenim, en els astragals r
metapodes, falanges prhneres falanges segones i falanges terceres Uigs. 29 31).
Bou!e (1910) i Boulo & Villeneuve (1927) ja van mostrar la varíabiJitat de
v

f

dimensioTIs deis ossos de cabra de la (ova de l'Observatoire (Monaco) i de les
coves de Grimaldi (Ligúrla) (om a conseqüenda ¿'un dlmorfisme sexual
importanL La bibliografia sobre la cabra alpina i pÍreoenca wurmianes i actual s és
relativarr,ent abundant i enCara actualmenr tema d'inter.es d'estudi. Intentarem

caracteritzar les deIs Ermitons mi~an~ant la presentad6 de les taufes de les peces
mesurades (taules J3 i 14) i de graHes que ens donguin informad6 de la seva
grandaxia i dimorfisme sexuaL Hem indos a les raules algunes restes proceden ts
deIs estrats postpaleolítics, perque les seves dimensions i morfologics" analogues
a les paleolítiques, fan pensar que procedeixen d'espedes salva~ges,
EIs astdtgals~ els meta podes i les falanges terceres són massa poe nombrases
com per poder-les representar, mitjan;;ant les seves mesures, en grafies, tot i que
presenten diferencies de grandAria molt dares atribulbles¡ almenys els dos
primers, al dímorHsme sexual Wg. 29 2-3). Eis metapodes a més, no són
mesurables, ja que són peces fragmentades o no epifisades,
f

l

Les falanges primeres i segones sí les podem representar, En les seves

dimenslons no només intervé el fet de si són de masde o de fernella, sinó també:
si són de l'extremitat anterior o posterior, i si són una pe~a interna o externa
(D€5Se & Chaíx, 1983).

Altuna & Marrezkurrena (1985) van publicar restes de Capra pyrenaica que

van trobar en connexió a la cova d'Erralla (Cestona? País Base), Hem projéCtat en
el grafies bidimensionals la longitud maxima i l'amplada mínima de la diaHsi de

les falanges primeres i segones (fig, 26), amb l'avantatge de saber cada pe.;;a si era
anterior o posterior, L e.n alguns casos, si era de ma5cle o de femella. Els resultats
obtinguts són els mateixos per les dues grafiques; ens mústren uns núvols de
punts dispersos, en e]s quals les díferents falnnges s'entrf'cavaIquen, encara que
ens corroborin a gran S trets que tes falanges anteriors 56n més robustes que les
posterioís i que les de les femeUes semblin més curtes, Així pensem que aquests
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models de figures ens poden servir com exemple per caracteritzar poblacions de
falan ges primeres i de falanges segones de cabres, mostrant-ne les seves
variabilitats.

O'aquesta manera comparem les falanges primeres i segones deIs Ermitons
amb les d'altres jaciments mitjan,ant un grafic com el citat (figs. 27 i 28). Hem
utilitzat les dades citades d'Erralla (Altuna & Mariezkurrena, 1985), les d'Urtiaga
(Altuna, 1972) i les de la cova Negra (Pérez Ripol!, 1977). Observem com la
falange l a. deIs Ermitons és més robusta que les altres, encara que no més llarga
que les d'Urtiaga i Errana. La falange 2a. és més grossa, pero amb una robustesa
sembla nt,
Aques ta

dife r~ncia

de dimensions en la cabra sa lvatge no ens ha

d'estra nyar, ja que aquest anim al és molt adaptable al seu biNop, i si aques t és
favorable pot créixer en grandaria, com podria ser el cas de la deis Ermitons, que
sembla més ben adaptada que les d'Erralla, Urtiaga i Cova Negra
Tates les mesu res presentades, pero, estan dins la variabilitat de l'Amplia
pobladó, la més gra n coneguda aClualment, de les cabres de Menaco i Grimaldi

(Chaix & Desse, 1982; Desse & Chaix, 1983).
La resta d'ungulats
El fragment d'os que s'havia determinat com de ren és una extremitat
d'una falange primera que hem dassificat co m de cabra. El diametre antero
p osterior és relati va ment important i no apl anat, com seria el cas pel reno La
morfologia i les dimensians s6n del tot comparables a les de les altres falanges de
cabra del jaciment.

Rupicapra rupicapra
La presencia de l' isard narnés la tenim tes timoniada per una dent. És una
M3 sup, de l'estrat V o VI. Les hem determinat per les seves d imensions
inferio rs a les de la cabra, per tenir el caracter hipsodont menys accentuat que
aques ta, per presentar la secci6 circular d'un a fosseta cilíndrica entre les dues
fossetes principals i per tenir els dentículs i estils més marca ts que a les de les
cabres,
Les seves dimensions, agafades a la ba se de la corona, s6n L=l1,4 mm,

A=10,6 mm.
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Fig, 29,- Capra pyrenaica,
la ; lb, Me/acarpíans no epifisals, Cara anlerior,
2a j 2b, ASlr"ga/s, Cara anterior,
3a , 3b, Astnlgals, Cara posterior,
40 i 4b, Falanges la, Cara anterior,
50 j 5 b. Falanges la. Cara posterior,

6a í 60. Falanges 2a, Cara posterior.
7a i 7b, Falanges 20. Cara interna,
80 í 8b, Falanges 2a. Cara anterior.
Hg, 30,- Capra pyrenaica,
la I lb, Radi, Cares pos/erlor i anterinr.
20, 2b i 3. Falanges 3a, Cares laterals,
4 i 5, M3 sup, esq, Cilra interna,
6 i 7. M3, supo es<¡, Cara inlerna.

8, M3, supo dreta, Cara interna,
Dicerorhinus sp,

9, Fragment molar inferior,
Bos/Bíson,
10, Articulació distal, Falange 2a,
Hg, 31,- Capra pyrenaica,
1, MelacarpiiJ partil longitudlnalment, Estral IV 6 v:
2 I 3, Exlremitats distals de falanges la, fracturades trasversa/ment,
4 ¡ 4b, Es/ella producíe d'una pereussi6, cara interna i externa, Eslral IV
5a, Fragment distal de falange la, partida longitud/na/ment, Remenat.
5b. Fragmen! distal de falange la. Cara anterior on es localítzen estríes
d' espella",e"t,
5e, Octal! de les eslries d'espellament,
6, Metacarpiá no epifisat amb la diaf/si a/xafada per un impacte,
7, Branca ascenden! d'un ¡ragmenf de mandíbula que presenta seuyals de
descarnació, Eslml IIl,
7b, Detall de les seuyals de descarnad6 del ciludí! articular,
Fig, 32,- Capra pyrenaica,
la i lb, Dialisi d'húmer dret rossegada pel cantó proximal,
2a 1 2b, Extremttat distal d'húxner esqUen'é? rossegada.
4a i 4b. Vértebra toraclca, Vistes anterior i lateral... amb empremtes de
mossegada.
4c, Detall d'una de

les empremtes de mossegada,

Indeterminat
3a i 3b,- Diafisi de f"mur mossegat per l'extremitat proximal.
l: escala és d' un cm,

EL PAS DEL PALEOLfTlC M1TJA AL PALEOLfTlC SUPERIOR A CATALUNYA ...

129

Bos-Bisan
El gran bovid paIeolític esta represen tat en els Ermitons per una sola resta,

corresponent a l'estrat VI. Es tracta de l'articulació distal d 'una falange segona,
on s'observen els dos condils separats per una ranura i amb la di sposici6 tipica
deIs bovids: ranura obliqua i diametre antero-posterior d'un cendil, abaxial, fon;a
més gran que ¡'altre, axial (li g. 30, lO).

Diceror}¡i nus sp.
Present igualmen t nom és per una resta segura (les d ues restes atades a la
bibliografia en realitat enganxen i formen part de la mateixa pec;a), que és un
fragment de molar in fe rio r d'un individu adulto Esta classificada com de
rinoceront per ser de tipus lofodonta, estar limitada per una muralla d'esmalt i
ten ir una braquiodoncia moderada (fig. 30, 9). Es tracta d 'un exe mplar massa
fr agmentat com per poder dir a quina

esp~cie

pertany.

El s carnÍvors

L'Urslls spelaeus, de bon tros el més abundant, hi és present practicament
amb to tes les parts deis cos: 81 falanges, 61 d ents, 29 meti'¡podes, 20 vértebres, 14
ossos del carp o del ta rs, 8 ossos Ilargs, 1 rotula, 5 mandíbul es (que en realitat han
d e ser u n m Ínim de 6), 1 craní d'adult (perdut en aqu ests moments), 1 fragment
de crani d e neonat idos grups de fragments de era ni destrossat. També hem
identificat una cos tell a, pero seg ura ment dins de les costell es indeterminades
n'hi ha moltes d' ós d e les cavernes.
No hem c1 assificat cap d'aquests óssos com d'Ursus aretas, ni creiem que
que aquest, de moment, es tigui prese nt en el jaci ment. De les r estes
determinades p er CastellvÍ (1979) com d'ós bru, no hi ha cap molar entera. Les
mesur eS que d6na pe r incisives, premolars i metap odes entren dins la
variabilitat d e 1'6s de les cavernes, comparan t-les amb les da des d'Altuna (1972) i
Torres (1984, 1988). Aquest mateix autor, com hem dit, no cita la preséncia

d'Ursus aretos als Ermitons i inclcu tot el materi al mesurat que exposa dins 1'6s
de les cavernes.
La eronda crocula est~ representada quasi exclusivament per ossos d e la m i'¡
O

del peu: un a falange l a. a l'estrat JII (per tant, suposem que hí ha un error), una
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epífisi distal no soldada de fernUI: un os ganxut, un cuboide un calcani i una
falange 2a_ a l'estrat IV:- i una falange la"~ de l'estrat IV o V.
De la Pan {llera pardus tenim tres peces que erroruament procedeixen de1s
f

f

estrats 1I o 1lI: un calcani, un fragment de P 4 i una extremitat distal d'húmer. A
més¡ de l'estrat JV: un fragment distal de calcani; del V o VI: un fragment de
falange primera i del VI, una aUra falange primera,
El Lynx pardina és present en el jadment per una €xtremítat proximal de
cúbit dels estrats IV ú V, per UJ1a extremitat distal de tfbia deIs esuats Iv, V o VI, i
per una vértebra toracica i un metac31'pia IV de l'estrat V. També hi ha un
metacarpLa III que nO sabem de quin estrat procedeix_ L'hem classificat com Unx
iberic per tes seves Tedurdes dimensions .. inferiors a la del linx europeu (Lynx

lynx) o a les del Lynx spelaea.
Del Canís lupus tenim una extremitat proximal d'omoplat a l'estrat IV, un
atles i una canina superior en el N o v~ i dues falanges 1a'f una 1 superior i una
P3 en el V. Hem d€'sestlrnat que pertany á la sub-especie l1mellensis per raons
cronologiques (el Can;s lupus lunellensis és tipic del pleistocé mitja) i perque no
hi ha criteris que ha demostrin (sobretot perque no hi ha dentidó, important per
classlficar aquesta sub-espécie).
La guilla, Vulpes vulpes éSta representada en el jaciment per una sola pe~a_
Es traela d'una extl'eITÚtat distal de radil procedent de l'estrat I'V.
f

INTERPRETAC¡Ó PALEOECOl.OClCA

La presénda quasi exclusiva €:1 els estrats paleolítics de nOil"és cabres i
carnívors és logiea i réSpon del tot al paisatge extremadament abrupte que
envolta la cova. Tant unes com altres deuIÍen ocupar el seu bibtop natural,
l'interior del mass[s; bé que els earnívors logjeament, el tenen molt més ample.
El rino<::eront i el gran bovid paleolític no s6n propis d'aquest reHeu i en principi
deurien procedír de fora del massís, o si més no, de les parts marginals d'aquest,
on és més SUi1U. L'isard tampoc deuria estar instal,lat massa a p:op del jadment
on predominen els espadats,
No fem cap interpretadó paleodi:matica peJs estrat's paleúHtics deis
Ermitons en base a aquestes restes de macromamHers, ja que les especies
representades són molt bones adaptadores i Cap d' entre eHes serveix com
f

indicadora dinÜitica,

ESTRATV

ESTRATIV
NR

Capra pyrenaica 84-136

%NR
36,5-41,1

NMI
5-6

Rupicapra ru picapra
80S I Bison
Di ce rorhillU 5 sp.
Total ungulats

84-136

36,5-41 ,1

5-6

ESTRATVI

NR
%NR NMI
10-110 35,7-60,8 2-5
0-1
0-0,5
0-1
1

3,6-0,5

1

\1-111

39,3-61 ,8

3-7

NR
72-143
0-1
1

%NR
NMI
86,7-84, 1 4-7
O-Q,6
0-1
1,2-0,6
1

~

~

'"D
~
~
~

73-145

87,9-85,3

5-9

:;¿
'"

-,

:::j

'~"
,.

Ursus spelaeus 136-180
7-8
Crocuta cracula
Pal1thera pardus 1
0-2
Lyn x pardina
1-3
Canis lllpt~ s
1
Vulpes vulpes

59,1-54,4
3,0-2,4
0,4-0,3
0-0,6
0,4 -0,9
0,4-0,3

6-8
1
1
0-1
1
1

15-62
0-1
0-1
2-4
0-2

53,6-34,2
0-0,5
0-0,5
7,1-2,2
0-1,1

1-4
0-1
0-1
1
0-1

5-18
1-2
0-1
4

1,2
0-0,6
4,8-2,4

1
0-1
1

Total carnÍvors 146-195

63,3-58,9

10-13

17-70

60,7-38,5

2-8

10-25

12-14,8

3-5

'"

Total la una gran230-331

100

15-19

28-181

100

5-15

83-170

100

8-14

~

6,0-10,6

1-2

¡:<

)i.
~

~
:;¿
'"

=r
~

~,.
i?¡;i
~

Taula 11.- Distribuci6 estratigrafica de les especies paleolítiques determinades de la fauna gran deis Ermitons,
en nombre de restes (NRJ i nombre mínim d'jndividus (NMI).
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ESTRATIV

ESTRATV

ESTRATVI

NMI

NMI

NMI

2 (lj)-5 (1~ 2v)
0-1

4 (Iv)-7 012v)
0-1
1

Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra
Bos I Bison
Dicerorhjnus sp.

5 (lpv)-ó

Ursus spelaeus

6 (2~ 1v)..a (2~ 1v)

1 n jH (1j,

erocula cracula
Patlthera pardus

Canis lupus

1 (1¡1
1
0-1
1

0-1
0-1
1
0-1

Vulpes vu lpes

I

Lynx pardina

(1~

3v)

1
1v)

1-2 (lv)
1
0-1
1

Taula 12.- Dislribució estraligrafiea de les especies paleo/{¡iques delerminades de
la fauna gran de/s Ermitons, en Nombre m(nim d'individus (NMI) i per edals
(j= infantils-juvenils, a.= adults, v= vells).

HÚMER
AT
Estrat

RADI

39,5
IV

AP

37,2
V-VI

43,6
IV

Estrat

CALCANI
LM
AM
Estrat

(77,8)
(29,3)
IV

ASTRÁGAL
LMI
Ad
Estrat

38,5
25,3
V

22,3
VI

38,7
26,5
IV

38,9
25,3
IV

34,6
21,8
IV

(38,2)
24,0

CS.

Taula 13,- Mesures deIs 05505 llargs, deIs calcanis
pyrenaica (CS.: cala R. Sala) deis Ermitons.

deis astrtlgals de Capra
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FALANGEl
LM

Ap
AmD
Ad

49,6
20,3
16,6

51,8
21,9
19,3

19,1

19,5

52,0
18,6

16,4

52,7
(19,0) 16,8
13,0
15,3

53,9
19,2
17,0
18,2

18,2

(19,9) 18,8

Estrat

TI-m IV

¡-m

VI

V-VI I-m

LM

49,2

46,0

46,8

45,4

44,6

43,3

Ap
AmD
Ad

16,4
16,7

17,3
17,5

16,6
13,4
15,3

16,4
14,0
15,6

17,3
15,5
17,2

14,8

Estrat

m

IV

IV-VI IV

IV

V-VI V-VI VI

44,2

43,4
16,2
13/8
16,1

LM

Ap

14,7

Amd

Ad

15,3
12,3
13,8

IV-V

15,7

14,1

16,6

VI

Rem. Rem. Rem.

VI

31,8
19,7
16,4
16,2
IV-V

Ad

31,2
16,1
12,6
13,2

32,4
19,5
15,7
15,1

Estrat

IV

V-VI IV

39,2
IV

43,7

Estrat

VI

FALANGE 2
L'.1

33,9

Ap

16,0

Amd
Ad
Estrat

12,3
12,3

LM

Ap
Amd

34,7

29,4
15,6
11,6
12,6

28,8
17A
12,9
12,4

32,8

18,0
14,7
14,2

IV

IV

I-ll

CS.

31,0

31,8
17,6
14,2

W5
15,6
13,0

14,4
IV

36,1

31,2
17,4

29,3

13,6

12,8

13,7

nA

V

35,8
21,4 20,8
16,4 15,6
14,1 16,9 16,7
Rern, Re:m, Rern.

33,7

16,0

m

16,0

IV

33,3
18,5
13,6
14,6
Rem.

FALANGE 3
LDS
Estrat

IV

40,6 35,1
Rem, Rem.

Taula 14,- A1e:::ufl?s de fes falanges de Capra pyrenaic(¡ paleo!(fico .. postpaleolftica

i del remenat dels ErmUofls (CS.: cala R. Sala; RenL,' remenat)"
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INTERPRETACIÓ TAFONÓMlCA I ARQUEOLÓGICA

La problematica tafonomica deIs estrats paleolítics és molt interessant. Hem
vist com Muñoz & Pericot (1975) i Castellví (1979) argumenten un aport huma
de les restes d'ós, hasant-se en la seva disposici6 a }'excavació i en la seva manca

d 'ossos llargs. Nosaltres, en can vi, pensem per diverses raons que els 6ssos
ocupaven la cova en moments en que estava deshabitada per l'home.
En primer 110c, l'estrat IV esta pIe de coprolits de dalt a baix (capitol 4.2.4.),
cosa que només ens pot indicar un h~bitat continuat d'óssos i/o hienes. En segon
lloc, el fet de que les seves restes es trobessin disperses i no en connexió
anatbmica no és indicatiu d'una intervenció antropica, ja que aques ta és la
manera més normal en que s'han trobat els ossos d'úrsids en les coves d'Europa
i del País Base; el fet de trabar connexions anatomiques és ocasional, ja que
fi\cilment els esquelets són dispersos pels óssos que en anys successius tornen al
mateix lIoc, O per altres carnívors, en especial per les hienes (Al tuna, 1972).
En tercer 110c, després d'haver revisat la fauna procedent de l'excavadó
d'A.M. Muñoz i M.L!. Pericot han apareg ut alguns 05505 llargs, als que hem
d'afegir els del remenat, més abundants. Tots o quasi tots, procedeixen de l'estrat
IV, per presentar encara restes d'argila vermellosa, característica d'aqu es t estrat,
adherida a ells. Inc1ús només tinguent en compte els materials procedents de
l'excavació d' A.M. Muf\oz i M.U . Peri cot, totes les parts del cos estan
repres entades i no de manera gaire desproporcionada; el fet que abundin les
falanges i les dents és natural (un sol individu té 60 falanges i 38 dents); aquesta
repartició contrasta amb la de les restes de cabra, on predomina basicament la
dentició. D'altra banda aquests ossos es troben molt enters, i en cap cas presenten
algun tipus de fractura que pugui ser identificada com humana o cap tipus de
senyal antrbpic. Veiem a la taula 12 com hi ha forces individus infantils-juvenils
i vells. Totes aquestes característiques coincideixen amb les donades per Altuna
(1972) per les acumulacions bssies productes de la mort d'óssos durant la
hivernació d'aquests a l'interior de les cavernes. 19ualment, la presencia d 'un
fragment de crani de neonat i d'algunes dents de llet a l'estrat IV ens reforc;a la
hipbtesi de la cava com a lloc d'hivernació d'6ssos amb cries. Si aquestes dents
de llet no s6n més nombrases és degut, amb seguretat, a la dificultat que
comporta trobar-Ies per les seves reduIdes dimensions; només excavacions
modernes amb infrastructura de rentat i triat sistematic del sediment poden
recupera r-les amb abundancia. Efectivament, al so ndatge Ermitons 80, de
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solament mig merre quadrat i que es va garbellar amb aigua, sIen van trobar 4 en
aquest estrat.
El fet d'haver-hi una certa quantitat d'indústria lítica a ]'estrat IV podria
paral·lelitzar-l0 amb el jaciment de Lezetxiki, on els óssos freqüentaven el
jaciment quan no ho feia l'home; les successives ocupacions eren continuades i
les restes es barrejaven en el maleix nivell (Altuna, 1972).

Pels estrats V i VI també pensem en una alternanc;a entre l'home i els
carnívors, bé que en el segon d'ells la importancia d'aquests últims és fon;a
menor.
De la resta de carnívors poca cosa podem dir degut al nombre baix d'efectius
amb els que estan representats. Per la hiena tindrem un aport natural probable,
per l'existencia dels coprolits, per habitar aquest animal a les coves i per no
haver a les seves restes cap indici d'activilat humana. De la mateixa forma
poden't dir pels altres, si bé el linx i la guilla estan massa pobrement representats.
Cal remarcar que sembla que la major concentració de la resta de carnívors
també esta a l'estrat

rv.

Pel que respecta als ungulats, en tenim quatre de representats en els estrats
paleolítics. Comenc;arem per la cabra, que en realitat és l'únic que té pes ja que els

altres tres estan presents només amb una sola resta.
Estévez (1979) ja havia apuntat que la cabra podia haver estat portada al
jaciment per l'home i pels carnívors. Nosaltres creiern que es poden haver donat
els dos tipus d'aport com a continuació justificarem.
Hem buscat senyals antropics sobre els ossos de cabra. Quant a les marques
de tall (coott-marks), norr.és hem trobat senyals d'espellament sobre la cara
anterior d'una falange la. partida longitudinalment, que per les seves
dimensions ha de correspondre a cabra salvatge, encara que malauradament
procedelx del remenat. Aquesta pe~a ens ha estat corroborada per J. Reixach, el
qual ha [et motIles de silicona d'ella i d'altres senya]s dubtosos no conÍirmats¡
per tal de buscar la incisió en forma de V tan cada, deixada de forma característica
per una eina lítica (fig. 29, 5a, Sb i Se), La presencia d'estries a la part distal de les
falanges primeres s'interpreta com propia d'espellament (Patou, 1983),
Elemen¿s antropics segurs a la cabra paleolítica els tenim representats per
un rnetacarpia no epifisat, pero de grans dimensions, amb un impacte a la cara
posterior per poder aprontar el rnoll, presentdnt la diMisi aixafada; és de l'estrat
rv o V (fig. 31, 6). Igualmenl, podria ser intencionada una fractura en un altre
metacarpia, també de l'estrat IV o V, que estaria partít longitudinalment per un
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fes o percussió indirecta, seguit d'un estirarnent de 1'05 (fig. 31, 1).
Igualment hi ha algunes falanges primeres fracturad es transversalment que
ho podrien ser de manera intencionada (Hg. 31,2 i 3).
També citem, encara que no la pode m determinar, una estella producte
d'una percussió, de l'estrat IV, que presenta extraccions anteriors al cop (fig. 31, 4a
i 4b).

Aquestes descripcions referents a fractures ossies ens han estat verificades
per J.M. Rueda.
També parlarien en favor d'una explicació arqueologica de les restes de
cabra, la ja citada repartició dels 05505 respecte a les parts del cos (bé que s'ha de
tenir en compte aquí que mol tes de les esteBes del jaciment no es guardaren), i el
fet que la seva

m~,xima freqü~ncia

(estrat VI) coincideix amb la

m~ x ima

de la

indústria lítica i amb la mínima de les restes d'6s.
Ara bé, tampoc s'ha de descar tar que alguna part d'aquestes restes fos
portada a la cova per l'ós o per al tres carnívors, sobretot per l'estrat IV. Altuna &
Mariezkurrena (1984) expliquen que a les coves habitades per l' Ursus spelaeus les
restes d'a1tre5 animals 56n rares, pero n'hi ha, i citen exemples de coves del País
Basc, on 1'6s havia cac;at ungulat5: cérvol, isard, cabra. Observen que els 05505
d'aquests estan poc fragmentats, les fractures s6n dife rents a les humanes, no hi
ha senyals antropics i sí restes de mossegades . També valoren en aquests
exemples l'abundancia o l'escassetat d'indústria.
Pensem que aquest pot ser el cas per l'estrat IV deis Ermitons. Veiem com a
les tau les 11 a 14 la majar part deIs ossos mesurables corresponen a en aquest
estrat IV També és de destacar el nombre relativament alt de falanges primeres
senceres, quan per exemple, segons Pérez Ripoll (I977L als nivells inferios de
Cova Negra (Xativa, Valenci~ ), situats en tre el Würm 1 i el Würm n, és a dir més
vells que els Ermitons, en general les falanges primeres estan fragment ades.
Per últim, com a prava més directa de l'actuaci6 deis carnÍvors sobre les
restes de cabra, tenim una di~fisi d'húrner molt rosegada pel cantó proximal, de
l'estrat IV (Hg. 32, la i lb), una vertebra toracica amb diverses empremtes de
mossegades, també de l'estrat IV (fig. 32, 4a, 4b i 4c), i una extremitat distal
rosegada d 'húmer, de l'estrat VI (fig. 32, 2a i 2b).
També hi ha una d¡~fisi d' un U~mu r indeterminat mossegat per l'extremita t
proximal (fig. 32, 3a i 3b).
Pe} que respecta al gran bovid paleolític (bisó o brau salvatge) i al rinoceront,
donada la situació de la cova en referencia als bibtops d'aquests, i la

grand~ria

EL PA$ DEL PALEoLínCMITJÁ AL PALEOLíTIC SUPERIOR A CATA1.UNYA".

137

deIs dos anima]s, cOTIsiderem que el més fadi és pensar en un aport antrbptc
L'únlca pe\a d'isard pa}eo1itk tant podria ser portada a la cova pels
carnlvors (om per l'hornc. Té á favor d/aquesta última possíbilitat que e1s
voltants més propers al jacirnent no són el seu habitat ideal i que no procedeix
de l'estrat IV
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LES ANÁLISIS PALEOECOLÓGIQUES

Les anaJisis paleoecolbgiques efectuades als nivells paleolítics deIs Ermitons
-totes les que el jaciment ha permes- consten únicament de l'es tudi del poe
material de microvertebrats recollit fins ara a la cova -l es restes de

micromamífers i les de peixos- i de les també poques restes d'ocell.
Els intents que s'han fet per trobar pol·len fossil al sediment sempre han
estat infructuosos. Primer, per J. Menénd ez Amor (Muñoz & Perico t, 1975), i
després, en dues ocasions, per F. Burjachs.
Totes les restes de microvertebrats estudiades (taula 16) procedeixen de la

tria de sediment de les ' mostres recollides per aquest ti en 1980 (una columna
estratigrafica d'uns 50 x 50 cm de superfície). BIs micromamífers van ser estudiats
per Alcalde (1982 a, 1982 b) i les restes de peix per juan-Muns (1982, 1985).
Ll. Garcia va classificar els

05505

d'au procendents de l'exca vació dI A.M.

Muñoz i M. L!. Pericot i també d' Ermitons 80 (Maroto, 1986).
Les restes de micromamífers i de pei x ofereixen paques més possibilitats de
les que es van publicar; per a ixo ens limita rem a comentar aquí les dades

conegudes, enquadrant·les en l'estratigrafia de l jaciment. Afegirem !'es tudi i
interpretació de les restes dI acells.
ELS MICROMAM ÍFERS

Alcalde (1982 a) va intentar deduir la paleoecologia de l'Alta Garrotxa, a

partir deis Ermitons, durant el neolític-edat del bronze i dura nt el mosteria. Per
aixo, va agrupar totes les dents de micromamífers postgladals per una banda i

totes les del paleolític mitja per l'aUTa, i les va comparar amb la classificació de la
fauna gran feta per Cas tellví (979).
Aquest esfor<;, pero, s'enfrontava amb dues dificu ltats me todológiques
considerables: l' agru pací6 deIs estrats/ amb la qual cosa es barrejaven moments
cronológics i dimatics diferents/ i el n ombre de dades tan baix/ que
estadísticament estava lluny de ser significatiu.
Així/ posteriorment eH mateix creu que no hi h a prous elements per fer

considera cions d' aquest tipus (Alcalde/ comunicaci6 o ra l) i en la segona
publicació (Alca lde, 1982 b) es limita a comentar les especies interessants des d'un

punt de vista paleontolÓgic.
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En aquests dos artkles cita les esp€cies trobades dins de taUcs artífkials de 5

cm! que s6n les que es van utiHtzar per recallir les mostres f j que a la vegada
estan agrupades en els estrats que en aqueU mornent vam considerar. Aquestes
darles les presentem aquí reordenades d'acord amb l'estratigrafia descrita en 1986
(taula 16),
Cal advertir que el nombre mínim d'individus (NMI) que presentem en

aquesta taula és el resultat de la suma senzilla deIs NMI de les talles
corresponents. Aquest error de d.lcul en el N:MI; que en macrofauna podría ser
molt gran pero que en microfauna es fa diverses vegades, ha de ser petit¡ ja que
es van utilitzar només les Ml iuf per trobar-los i les diferendes entre el nombro
de MI inf. esquerres i el de MI inf, dretes en cada cas eren poques (Alcalde~
comunicació oral), Per tant, creiero que la divergencia ent:-e el NlvH aproxirnat
que présentem i el NMI real no és signlflcativa, En tot cas, nO deixa de tenir més
importancia, ja que aquesta raula no la considere m des del punt de vista
quantHatiu, danal els poes cfectius que conté, que no ens permeten fer cap
consideració dimatica o cco1ogica.
Recordem pero, l'intcres que té la presencia de Pliomy$ ICI1ki (Alcalde, 1982
b), Es trada dfun arvkola arcak que fins fa poc no s'havia trobat assodat a
i

indústries del pa1<:oIWc mitja, Ermitons és un d'aquests poes jadments i ens

indica una pervivenda d'aquesta especie corn a mínjm fins a 33"190 ± 660 61'" Poe

després es va publicar una altra troballa de Pliomys lenki ó'una edat semblant a
la d'Ermitons, la de; nivel] JXb de la cova d"Ekain (Deba, GUipl'¡zcoa), assodada a
una indústria rnoll pobre aurinyaciana i amb una datad6 de més de 30.600 BP
(Altuna, 1984 b;

~ferino,

1984; Zabal., 1984),

Les aItres especies són corrents en el pleistoce superior de Catalunya
(Alcalde, 1986),

Pel que respecta a la tafonornia d'aqucsts micromamífers, consldcrem que
probablement, tal (om
ampliament acceptat per les coves, els rosegadors
procedeixen d'egragopHes de rapinyaires nocturneS i que eIs quiropters han mort
díns del seu pro?i habitade.
ELSPElXOS

Només es va trobar 1 vert0bta de peix procedent del TE'ompliment palcoHtic
de la cova del;.:. Erm:tons; correspon a !'estrát V. És una vertebra post-toracica de
rnolt petites dimens:ons i que pe-rtany a Salmo tr!-tita farlCJ (la truita).
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Juan-Muns (1985) creu que la zona més proxima al jadment és encara
actualment apte per a la truita i considera probable la possibilitat d'un aport
animal.

Terras (1902) i Girena (1961) expliquen que en el Llierca i en els rius de
l'Alta Garrotxa abunden els barbs i les anguiles, pero que en canvi no hi h a
truites, que 56n prapies d'aigües més fredes. Aquesta afirmaci6 ens ha estat
confirmada per gent dellloc, la qual ens ha indicat que la presencia d'una truita

en aquelles aigües és excepcional. En aquest sentit, la troballa de més restes
d'aquest peix en els estrats deIs Ermitons, podria ten ir un ¡nteres climatic o
ecologic. De mament, amb una sola vertebra, no podem dir gairebé res.
El mateix cas és per l'aspecte tafonomic. No tenim prous elements de judici
per argumentar si aquesta vertebra ha sofert un aport animal o un aport huma, o
si procedeix erosionada de reomplim en t inferior, donat el caracter tractiu de
l' estra t V.
LES AUS

Les aus han estat classificades per Ll. Garcia. En total nornés hi ha 6 restes
determinades, 3 .p rocedents de l'excavaci6 d' A.M. Muñoz i M.Ll. Perieot i 3
procedents del sondatge Ermiton5 80.
Els ocells que ha identificat 56n: Accipiter nisu s, Columba livia-oenas
Pyrrhocorax d. gracu/us (taula 17).
~Accípjter

1

nisus, l'esparver, esta repre5entat per un fragment proximal

d'ulna dreta de l'estrat IV; per les seve5 dimen5ions ha de correspondre a una
femella.
La Columba livia-oenas, el colom roquer o la xixella, és present amb una
epífisi 'distal d'ulna esquerra de l'estrat IV i amb dos carpians-metacarpians
sirnetrics de l'es trat V. La distinció entre una i altra especie no ha estat possible
per la manca d'algun húmero A més hi ha una epIfisi proximal de carpi~ 
metacarpia dret que ha estat classificada com de Columba sp. sense poder
especificar més. Els dos metacarpians-carpians simetrics van ser determinats com
de Co/umba oellas per Castellví (1979).
El Pyrrhocorax d. gracu lus, la gralla de bec groc, ha estat determinat per un
fragment distal d'ulna dreta de )'estrat VI. Aquesta pec;a ja va ser identificada
com d'aquest ocell per Castellví (1979) (la va citar com Coracía graculus).
El coracoides que M. Castellvf va classificar com de Lagopus albus no l'hem
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trobat.

A més hi ha un rragment d'os d'au indetenninable a l'estrat IV idos rnés

als IV o V.
Pel que fa a la interprétadó paleoclirniHica del jadment en base a les aus,

rúnic oceH deIs citats quelcom significatiu en aquest asp&te és la graHa de bec

grOc. Efecttvament aquesta és una especie d'espai descobert fred, comú en el
pleistoc€ superior; s'ha trobat al pal€OUHc superior de l'Arbreda i al magdalenia
de la Bora Gran i Ia seva pobiadó actual es troba a les cadenes muntanyoses de la
zona mediterrania europea (Vnctte, 1983), A Catalunya r avui, és un ocell tIpie
d'alta muntanya, que sal criar per sobre cls 1000 m, o com a rnolt dels 700-800 m
d'altítud (Ferrer et aL, 1986). Així, sembla que per l'estrat VI podriem tenir un
clima més fred que l'actual

El colom roquer o la xixella no ens diuen res al no poder diferenciar de quin
dels dos es tracta i presentar, els dos, 2Qnes dimrttiqués variarles; han estat citats-,
el prime:; al paleoHtic superior de l'Arbrcda i a la Bora Gran! i el segon a
l'epipaieoHtic del Cingle Verr.lell (vIleue! 1983).

L'esparver també PO! pertanyer a zones dimatiques diverses (Vilette, 1983),
Actualment a Catalunya esta ámpliament distribul't arreu (Ferrér et aL, 1986),
Aquesta cita va Ser la primera d'aquesta especie a1 paleolític de Catalunya,
Quan a la tafonomia de les restes d'aus deis Ermitons, no es pot dedui[
d'una manera segura! ja que estan molt poe repn:sentades. S'ha de tenir en
compte, peror que per totes elles l'entrada de la cova pot formar part del seu
bibtop naturaL
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MICROFAUNA \ ESTRATS

IV

IV/V V

VI

MICROMAMÍFERS (NMI aprox.)
Rosegadors

Elíomys quercinu s (rata seUarda)
Gli5 glis (liró)

1
1

Pliomys lenki
Microtus arvalis-agrestis (Ialpó alpí-munlanyenc)
Apodemus sylvaticus (raloU bosca)

2

Quirapters (rals penats)

1

1

2

2
1
3

1

8

PEIXOS (nombre de v~rtebres)
Salmo trutta fario (truita)

1

Ta ula 16.- Repartici6 estratigráfica de la microiauna paleolítica trabada a la cova
deis Ermitons. Els micromamf{ers estan representats en nombre m(nim
d'individus aproximat í els peíxos en nombre de vertebres.

ESTRATIV
NR
NMI
I
1
1
I
1
1

Accipiter nisus
Co/umba livia-aerlas
Columba sp.
Pyrrhocorax d. gractdus
Indeterminats
1

IV/V
NR

ESTRATV
NR NMI
2

ESTRATVl
NR NMI

I
1

1

2

Taula 17.- Repartici6 estra tigrafica deis ocells paleolítics trobats a la cova deis
Ermitons, en nombre de restes j en nombre m(nim d'individus.
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CONCLUSIOKS SOBRE EL )AClMENT PALEOLÍTIC DELS ERMITOKS

Les diferents ana lisis que hem realitzat, algunes en base a materials
procedents de les excavadons del jaciment, reladonant-!es entre elles i amb
altres dades que ja es tenieu ens permeten redactar, en espera que aquests
t

resultal~

síguin verifkats o modificat5, í en tot cas complementats, per noves

excavadons¡ ies següents condusions"
En un moment fred i sec, dins de i'última glaciadó, supos€m a finaIs del

paleolílic mitja, els homl?s prehistorics probablement de la rat;a de Neandertal;
t

visitaren, alguns o diversos cops¡ el massís calcad de l'Alta Garrotxa i
s'instaLlaren a la ('ova dels Ermltons, Les prirner€5 d'aquestes ocupadons varen
ser sobre un teff,). irregular de so,res d'origen c3.rstic que parser modificaren.
Degueren utilitzar la cova com a refugi csporadk o puntual, no com a Boc més
permanent o (om a camparn.ent base, ja que el massís no oferiria masses
recursos. Potser el principal o únic que podia o(erir era el de la cacera de cabres,
les quals s'ha,lien adaptát molt bé al rnassÍs¡ que resultava un biotop favorable
per a eHes. AixC és possible que les incurslons a l'interior de
ting,,~(>Ssin

r Alta

Garrotxa

com a finalitat l'aprovisionament d'aliment/ represent.:H per la cabra.

Aquesta seria

ca~adaf

amo probabilitat <:lls Uocs estrets i encaixats deIs rius únics
i

110es amb c€rtes possibiBtats de poder-les emboscar. Potser, per tal fi, s'aprofités

les postes de sol,

qUán

baixen a bc-:ure al riu, o els moviments estacionaIs. Tant es

ca<;aven elb mascles com les remelles} lE's cries; indh'idus de llet adults o veHs,
Els homes no portaven cap mat¿;ria primera de fora d massís,. i un cop en
t '

l

aquest utilitzaven les que el cita;: massís els 11i oferia, EscolHen 3mb cura/ al Hit
de les rieH?'St codols de corniana¡ guar:>! sorrenques recristal.litzadcs r quarsita i
roques monianes en::re d'attes, i c€'n:aven habilrnent ve;-cs de sílex i lldita, Amb
f

aquestes maleries fabrica ven les se ves eines

menesters, per aprofitar les preses
ossos llargs

j

c¿lI~ades

servirien, entre alifes
(espellar-les, descarnar-les r trencar els
qUé

les falanges per obtenir el TItaH, ",), Encara que molt variada en

quant a materia primera, aquesta indústria lítica taHada amb el sistema tknic
l

levaHois, no presenta gaires p€iXS de bona qualitat i e:l general és basta. Abunden
les rascadores, sobretot j els denticulats, molt aprofitats tots dins del mateix

suporL bcorpora també alguns útil" de tipus paleolitic superioY taUats
preferentment en sílex. Almenys part O'aquestes peces es tallarien a rinterlor de
la CQva, (m neCl2ss1taven H~m arüfi:lai per il.1uminar-se,
f

Posteriormenr, sembla que 8mb un clima encara més hld, C'onhnw?n
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aquestes visites. Ocasionalment l'home podia portar a la cova alguna resta
fauIÚstica procedent de fora del mass(s

O

d'algun punt marginal d'aquest.

Fa uns 33.000 anys, segons la crooologia radiocarbonica, amb un clima més
temperat i humit, l'home de Neandertal continua fent estancies espor~diques a
la cova deIs Ermitons i continua deixant mostres de la mateixa indústria.
Aquestes ocupacions per part de l'home alternarien amb les deis carnívors,
sabretot 1'65 de les cavernes i la hiena, que semblen forc;a més abundants. La cova
seria utilitzada sovint com a lloc d'hivernació per part de 1'65 de les cavernes. En
aquestes hiv€rnadons moririen de tant en tant alguns individus, sobretot joves i

vells. D'aquesta manera les seves restes ossies quedarien disperses pel mig del
reompliment. També la cova seria utiU tzada com a lloc d'habitadó norm al deIs
carnívors, on portarien les seves preses per menjar-Ies i per rosegar els seus
05505.

Així, com a sfntesi, interpretem el jaciment paleolític com un habitat
esporadic utilizat per a la cacera de cabres monteses (Capra pyrenaica) a finals del
paleolític mitja per part de l'home de Neandertal, el qual posseia una indústria
lítica tecnicament i tipolbgicament mosteriana, amb talla levallois, a la que havia
incorporat elements de tipus paleolític superior, com a conseqü~ncia de la seva
contemporaneHat amb I'home modern tallador d' indústria aurinyaciana.
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HISTÓRIA

L'etap. de J,M, Coromln..

La primera referencia que conelxem sobre les coves del Redau és de P.
Alsius¡ que ¡es cita com a les balmes del Perrer, pero sense pensar que puguin
ten!r ínterés arqueologlc (Alsius, 1896), Aqu€St nom probablement €Stá relacionat
am;, el de la casa pairal de la família Genover -propiotári. dellloc lins el 1974-,
que és Can Fener de les Torres..
].M, Corominas les descubreh arqueologicament el 1943, quan inicia
l' excavació de la del Reclau \li ver i troba e]s seus p:-imers vestigis prehistorics.

Josep M, Corominas (Uan,á, 1906 - Serinya, 1984), melge de professió, va
descobrir i excavar toteS les coves conegudes del Reclau. Va se-r un deIs fundadors
del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, el 1943, entitat que va inaugurar el

mateix any el 'Museu Arqueologic Comarcal de Banyoles i que H va donar el
suport a les seves excavadons arqueologiques. Va iniciar les recerques a Serinya
el 1933, al jadment magdalenia de ia Bora Gran d'en Carreras.
El 1943, mentre Lt Perkot i

r

Maluquer treballaven a la Bora Gran rM,

Corominas va descobrir el Rec1au Viver í així va
invesHgadons a lf':S

COVC'S

f

(omen~ar

les seves

del Redau, que excava de 1943 a 1974, és a dir, durant

trenta anys llargs, e:1cara que de manera interrompuda,
Al Redau Viver excava concretament entre 1943 i 1948, A la cova d'e!1 Pau!

els anys 1943, 1958, 1973 i 1974, A la rova de Mollet el 1947, 1948, 1958 i 1972, A
Mollet TrI, 011972, A la cova de l' Abreda, el 1972 i 1973, i a ]' Arbreda ll, el 1973,
l'etapa actual
I..:etapa actual es va comen\,ar en 1975/ quan després de protegir el paratge i

de cobrir el jaciment de

r Arbreda¡

el Servei d'Investigadons Arqueolbglqu€s de

la Diputadó de Girona va iniciar les excavacions en aquest jaciment, dirigides
per N, Soler amb la coHaboraci6 inidal d'H, de Lumley i E. rupol!, per crear la
inirastruC[ura d'aquesta nova etapa,
L'Arbreda es va excavar injnterrompudament entre 1975 i 1987, a raó d' un a
dos rnesoS l'any" De 1976 a 1982 les campanyes d'excavadó van ser dirigjdes

Únkall\ent per N. Soler; a partir de 1983 ens hi vam íncorporar com a codirectors.

LES COVES DEL RECLAU

146

,,

,,
,

,,
,

Fig. 34.- Sitllació geograJica del para tgc de fes

COi)C5

rld Rcclo ll.

EL PAS DEL PALEOLlnc MITJÁ AL PALEOLlTlC SUPERIOR A CATAWNVA...

147

El 1975 també es van djbulxar les secclons e:stratigrafiques deIs testimonis de
la ('ova de Pau (sondatge davant Pau) i de MoUet m, aíxí com de YArbreda, es van
recollir mostres en aquestes coves i es van iniciar les topografies deIs Jaciments.
En 1976 es van completar les Lopografies.
De 1980 a 19841 y, Tarrús va excavar en els nlvells ceranücs de la cova de Pau,

Durant aquest5 anys, a part d/investigar amb els materials de les noves
excavadons, s'han posar en ordre i s'han estudiat, en borra part! materials de les
antigues excavadons; dtero, a titor d/exemple; les tesis doctorals d'Estévez (979),
Just (1980), Soler (1986) i Rueda (1993), entre molo; d'altres treball,.
Igualment, la coHahoració amb H. dé Lumley s'ha anat mantlnguent amb
més o rnenys freqüencia i dI aixb en són fruit els nombrosos diplomes i tesís
realitzats en labaratoris francesos sobre les coves del Reclau, espedalment sobre
l' Arbreda.
Actualment, des del Centre d'Investigacions ArqueoJogiques de Girona j de
l' Aula de Prehistoria ¡ Món Antk de la Universitát d.e Gironá siesta acabant la
realitzadó de la memoria de l'etapa moderna de les excavadons de YArbreda,
La propietat i la gestió de les- caves del Redau

El paratge de les eoves del Reclau va passar a ser propietat públlca el 1974,
quan la Diputadó de Girúna, a instancies del Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles i de r Assodad6 Arq'J.eologka de Girona el va comprar a les ScvéS
propietaries¡ les germanes GenovE::.", de Seriny~, La Diputadó de Girona va cedir
una quarta part indisoluble als ajuntaments de Serinya i Banyoles i va crear el
Patronal Germanes Cenover per a la seva gesti6¡ bé que aquest patronat no va
funcionar maí i la seva gestió ~administrativa i d'investigaci6-- la va portar a
tcrme diredament el mateix Servei -després Centre- d'Investigadons
Arquoologiques de la primera instltud6.
El paratge de les caves del Reclau va ser propjerat de la Diputadó de Girana
i deIs ajuntaments de Serinya i de Banyoles fins a comen¡;;aments de 1992.
A partir del mes de gener del 1992,. la part de propietat de la Diputad6 (el
75%) va passar al Consell Comarca! del P1a de l"EstanYr al matelx moment que el
Centre d'lnvestlgacions Arqueologiques passavá a la Generalitat, tOr dins el mare
de traspassos de competi2ndes en materia de cultura de les diputadons a la
J

Generalitat i a:$ consens comarcal Actualment,- la geslió administrativa la porta
a 1ermv el Consel1 Comarcal del Pla de l'Estany, amb la coUaboració de les

LES COVES DEL RECLAU

148

entitats investigadores, i la gesti6 d'investigació, el Centre d'Investigacions
Arqueolbgiques de Girona i }' Aula de Prehistoria i Món Antie de la Universitat

de Girona.
En aqu.€sts moments s'esta portant a terme el projecte per adequar el lloc a
un pare arqueolbgic, dins del programa de pares arqueologics que el Servei
d' Arqueologia de la Generalitat ha dissenyat per a Catalunya.

ELMEDI
Situadó geografica
Les coves del Rec1au (Ser in yA, Pla de l'Es tany) es troben 4 km al nord de
Banyoles, al cantó est de la carretera e-ISO que porta a Besalú i toca nt el marge
dret del petit r¡u Serinyadell o ri era de Serinya. Queda a UTIS 100 m a }'es t
d'aquesta carretera (fig. 34).
Les seves coordenades geogrAfiques són 42'9'38" de latitud nord i 2'44'49" de
longitud est agafades entre les coves de Mollet i l' Arbreda. Es trcben

aproximadament entre els 200 i els 210 m d'altitud.
El seu accés té Hec a partir del camí que surt del bar Les Caves en direcció al
nord. Aquest bar es troba a ma dreta de la carretera comarcal, poe després que
aquesta s'hagi ajuntat amb la variant de Banyoles i un quilometre abans d'arribar
a SerinyA.
El clima
Serinya. no ha disposat mai d ' estació metereologica. Per aix6, per
caracteritzar el seu clima, hem utilitzat les dades procedents deis observatoris de
Fontcoberta (Ca l' Anglada) i del Laboratori de Limnologia de Banyoles (Can Cisó,
Porqueres), que se situen a una distancia de 4,2 km en direcció s ud-est i de 3,6 km

en direcció sud, respectivament. Del primer, hern disposat de les dades de

predpitacions del període comprés entre el gener de 1984 i el juny de 1989. Del
segen, de les dades de precipitadons i temperatures (amb alguna interrupció
puntual) des del mar<; de 1989 fins l'octubre de 1994. Pensem que la situació
d'aquests dos observatoris és molt valida per a que poguem inferir el clima de
Serinya. El pedode observat, pero, és una mica curt; malgrat aixo, les dades
obtingudes, globalment, no semblen ser extremades.

,;
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La precipitació anyal mitjana, resultant de les dades deIs dos observatoris

en 7 anys, és de 763 mm. La de Fontcoberta és de 750 mm (període 1984-88, amb
una P m(nirna de 600 mm i una P maxima de 840 mm). Les dues que tenim per
Banyo!es s6n 574 mm (1990) i 1029 mm (1992),

La distribuci6 de les mitjanes de precipitacions mensuals en aquests
observatoris i pels períodes citats són les següents:

Fontcoberta
Banyoles

G

F

M

A

M

J

J

A

s

o

N

D

38,1

38,7

52,8

46,5

62,7
64,2

86,4
93,S

118,8
98,2

50,3
103,4

19,9
37,7

33,S
34,8

45,4
81,9

95,8
105,2

108
83,4

44 ,9
105,6

Els valors de les predpitacions són cJarament més superiors en l'observatori
de Banyoles que en el de Fontcoberta, i donen una primavera, tardor i hivern

més plujosos. Aixo, és degut, sens dubte, a que el període registrat a Banyoles
correspon a anys particu larment plujosos, més que a la difer~ncia pluviometrica
que pugui existir entre les dues localitats, qu e ha de ser minsa.
Les temperatures mitjanes enregis trades a Banyoles pel període esmentat
són les següents:
J

J

20,2

24

GFMAM

Banyoles

6,9

7,7

10,8

11 ,4

17,4

Temperalures (oC)

ASON
24,2

20,7

15,1

11,3

D
8,3

Precipilacions (mm)

..

6. ,---------~===-------------------r1 2.

s.

,

40

8.

3.

6.

201---~

4.

Fonlcoberta
Banyoles

......._~20
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G

F

M A

M J

J

A

S

O

N

O

•

Fig. 33 .- Grafica ombrotámica de I'observatori de Banyoles, pel període
marí 1989-octubre 1994; s'han afegit les pluviometries de i'observatori de
Fontcoberta corres ponents al període gencr 1984-juny 1989.
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A la figura 13 hem representat el grafie ombrotermic corresponen t a
aquestes dades. Hem afegit les pluviometries de Fontcoberta per moderar les de
Banyoles, que segurament es traben per sobre de la mitjana real.
Obse rvem com l'amplitud térmica de les temperatures mitjanes al llarg de
l'any és fo,,;a moderada -<encara que disposem d' una T m!lx. de 38,8 oC a l'agost
del 1990 i d'una T mín. de -8,5 oC al gener de 1994, aquesta sen s dubte
excepcional-o L'estadó seca abasta únicament el juliol i l'agost.
Aix[, el clima de les zones envoltants a Serinya es caracteritza per una
pluviositat moderada (700-800 mm), encara que en alguns anys es pot disparar
fins arribar als 1000 mm (1992), ¡unes temperatures mitjanes elevades amb una
amplitud térmica anyal baixa. La tardor és lJeugera ment més pIujosa que la
primavera i l'hivern més que l'estiu. Les temperatures mitjanes hi vernals són
mod erades.
Amb aquests parametres podem considerar que el clima d'aquesta zona és
un clima mediterrani litoral amb influencia del mediterrani de la serralada
Transversal; aquesta influencia provoca unes precipitacions per damunt de la
mitjana litoral -que se situa entre 500 i 700 mm (Colomer et al., 1992)-, peró es
mantenen l'amplitud térmica anyal baixa i les tempera tu res hivernals
moderades.
La vegetació
La vegetació d el paratge de les coves del

R ecl.~u

i de la zona que l'envolta ha

estat ben descri ta i es tudiada per Burjachs (1990). Totes les dades que segueixen a
continuació procedeixen del seu trebalL
La vegelació deIs voltants de les coves del Redau (fig, 35), correspon al
domini de l'alzinar mediterrani (Quercetum ilicis galloprovínciale Br. -BI. 1936).
A l'estrat arbori domina completament l'alzina ( Quercus ilex ssp. ilex). Els
roures (Quercus pubescens) no són importants, pero s'observen grups ben
d esenvolupats i diversos plao!;ons. També es troben exemplars grans i ai1lats de
pi pinyoner (Pinu s pinea), pi blanc (Pinus halepellsis) i pi pinastre (Pinus
pirraster), que actualment hi malviuen, pero que tes timonien un antie bosc més
esclarissat que l' actual.
En el sotabosc, on s'ha pogut observar, hi creix Viburnus tinus, Rhamnus

alaternus, Erica arborea, Osyris alba, Lardcera implexa, Ro sa sempe rvirens,
Clematis flammula, Smilax aspera, Ru scus aCIJelatu s, Asparagus acutifolius,
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Rubia peregrina, Hcdera helix Asplenlum adial1tum-nigrum ssp, onopteris i
Teucrium chamaedrys.
Als 110C5 humHs s'hi trobl?n especies tipiques de la muntanya
5ubmediterrania o del bose de ribera: Frax{nus angustifolia, Ace; campestre,
¡unfperus COmml.HÚS, Fragaria vesta, Viola sylvestris, Lamium flexuosum i
Campanula trachelium,
f

També hi ha altres tipus de comunitats vegetalst a part de
específiq¡;es de medís concrets.

11a~zina:r. .

que s6n

Al peu de les fonts que ragen al talús travertínic de les coves del Redau i a
les aigües embassades de]s riero!s í rces de la zonal hi creix una cornunttat de
llentiHes d'aigua (Lemn.o-Azolletum Bl'.- BL 1952 subas lemnetosum minorís o,
de 130lós & Masclans 1955).

També hi ha herbassars subaqüatks a les aigües del Ser, composats
fonamentalment per potilmogetons (Potamogetonetlltn densi-nodosi 0, de Bolos
1957).

A les dlgües tranquiHes i someres hi ha el creÍxenar típic (Apietu In
nodifiori Bl:>Bl1931), On viuen t?ls créixens bords. E Burjachs ha detectat aquesta
comunitat al Serinyadell, al peu mateix de les coves, pero fon;a empobrida a
causa de la contamlnadó de les aigües,
A la tE"rraSSeta fluvial, entre el penya-segat 0:1 es traben les (oves
SeijnyadeU~

s'ha

i~staHat

j

el riu

un prat lnolt humitt que aprofita la proxirnitat de les

Eljgües que s'escorren del pla d'UsaH, En ell hi viu una mena de jonquera amb
capferrat (Cirsio-lIol(iscllOcnetum Br.-'Bl, 1931), on s'hi barrejen especies de] bose

de ribera. Es c0mposil fonamentalment de Cirsíum

nwnspessularíum¡ lvfenfha
suaveolelís¡ Pufu:t'lTia dysenterica, Brachypodium phoenicoides, Plantago majar,
Rmw:nculus repcns i Potentilfa reptans. AIs indrets més humits i als inundats hi
ha A.juga rcptans~ Iris ps¿udacorus¡ Lythru'ttl salicaria, A1entha ailuatica i
EpiJobium

hirsufunL

En el penyassegat, a sobre del traverH hi viu una comunHat rupícola que
aprofita la hum¡tat del 110c. Es tracta de Parietarietum mura!e (Arenes) Dr,-SL
1932, on hi dommen les falgueres: Asplcnium trichomanes, Cetertlch
y

offidnarum i Poiypodium vulgare; pero també la Parietaria di/fusa. Igua]ment
s'hi troba A.d¡'anlun: ((ipilJu5~'ceneris, Antirrhinurn majus ssp. majus
Hieradum sp. i Galium sspp.
f
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Segons F. Burjachs, la vegetació de ribera que viu a la vora del SerinyadeH
no es pot integrar dins de cap de les associacions establértes, possiblement perque
es tracta dfun anlÍC marge de conreu molt antropitzat. Aixi hi ha especies típiquéS
de ¡'avellanosa (Polystico-Coryletam O, de Bolós 1956): Campanula tracheliam,

Fragaria

Viola sylvestris, Ajuga reptans i Aar campestre; de la verneda i la
gatellada (Aluo-Padiou Knapp 1947): Fraxinu. angustifolia, Sambacus n/gra,
Ulmus mirwr, Salix clnerea var. catalaunica, Cornus sanguineil Rubu$
ufmifofius¡ Hedera heUx, Brachypodium sylvaticum, Fragaria vesca, eircaca
Iufetiana, Viola sylvestris, Dryopteris filix-mas, Ranunculus ¡icaria,
Symphytum tubcrosu1r1, Carex pendula, Arurn italiCU.ltll Eupatoríum
cf1.tlnabinurn i Equiselunl maximum; i de FaUaw;a de les omedes i albaredes
(Populion Albae Br. BL 1931): Populus alba" Populus nigra, UlmHs minor,
Praxitlus angusfi[oliatSambucus tll'gr!2 Ulmus mitlor i Crataegus monogyna.
veSCil,

F

1

La vegetació arv€nse de la zona conté especies del Diplotax!"on Sr,-Bl, 1931

ero. 1936 i del Secafion medúerraneum (Br,- El.) Tx, 1937,

Als medis més ruderalitzats hi creixen bleterars del Chenopadion
Sr,-El. 1931{ on hi dominen Chellopodium i Amaranthus,

murl1!is

En 01s herbessars t a les vores de carní, es traba Urtico-Sambucelum ebuli Br.
Bl. (1938) 1952, on despu~ten Sambucus ebulus i Urtíca dioica,
També hi

ha

prats i

joncedes

que

pertanyen

al

Brafhypodio

Ap/¡tIlan the"", O, de Bolos 1956 OID, 1967,
Les bardisses que correspor.e"fl a Pruno-Rubion ulmifolii O. de Bolos 1954
s6n abu::tdants. La bardissa amb espinavéssa (Pyro~OaUuretum spinae-christi
(Kuhnh-Lord) O, de Bolos 1962) i la bardíssa amb roldar (Rubo-Coriarietum
myrfifoliae 0, de Bolos 19~>4) s'interreladonen.
SHuadó geologka
Les COves del Redau es traben al marge ocst del pla d'Csalt que és una de

les unitats morfológiques que formen la conea lacustre de Banyoles-Besalú (Hg.
36),

La conca lacustre de Banyoies-Besahi esta situada entre les comarques
natural s d<: la Garrotxa., a J'oest¡ i'Emporda, a l'est i al sud, i l'AHa Garrotxa, al
norÓ. La primera esta formacla per reHeus eocenks que formen paré de la
serralada Transversal (sedimentológicament de la depressió Central); la s<2gona és
una depressió reomplerta de rnatenals ne:ogens i qUilternaris; la tercera és un
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massís eocenic que forma part del Pre-pirineu.

La conca lacustre esta dividid a en tres unita ts

morfolbgiqu es~

que 56 n, de

nord a sud, el glacis de Maia de Montcal, el pla d'Usall i la cubeta lacustre de

Sanyoles (Juliá, 1980).
El pla d'Usall és un pla estructural format per calcáries d 'origen lacustre
plio-quaternaries, cobertes per un sol bru de terra rossa. Orientat de nord a sud,
amida 5 km de llarg per 3 km d'ample. Al nord limita amb els rius Ser i Fluviá;
al sud" amb la cubeta lacustre de Banyoles; a l'est, amb els materials pliocenics de
l'Emparda, i a r oest, amb el riu Serinyadell i els turons eocenics de la Garrotxa
(fig. 37).
Aquests últims turo ns es tan constitults essencialment per margues, i són
elevacions poe importants, suaus i arrodon ides. El riu Serinyadell els sepa ra del

paratge de les coves del Reclau, les quals estan obertes en un tr avertí de cascada
que es tá adossat al pla d' Usall (lig. 38 i 39).
L'entom estructural i la seva relaci6 amb el jaciment
L'entorn geologic immedi at al jaciment presenta una estructura senzilla
(fig.40).
El travertí de cascada que origina el paratge de les caves del Reclau es troba
enganxat al pla d 'Usall. Aques t actua lment es ta recobert per una formaci6
superficial d e terra rossa -un sol fers ialític-, pero el substracte -que és el
responsable de la morfologia- esta constitu"it per unes calcaries lacustres
horitzontals, dures COrn a conse qü ~ncia d ' un a forta diagEmesi, i parcialment
carstificades.
Al nord-est i s ud-est de la form aci6 de travertí de cascada, i dins del pla
d'Us all, trobem dos turons de margues eoc~niques -el d'en Perella i el del Mas
Gelada respectivament- , que serien illes en el moment que funcianés el Hac
pliod! d' Usall; actualment presenten l'as pecte de turOns testimonis. Entre ells
circula el torrent de la Musoga, que té el seu origen en la su rg~ncia inter miten t
de la Musoga, situada prop de l'església d'Usall, a 1,5 km aproximadament al sud
est de les coves del Reclau.
El torrent ara esta canalitzat artificialment per la pista que va de Serinya a
UsaU, i en· el seu traro final es ta desviat bruscament cap a l'oest per por tar-lo al
rec del Mas Gelada. És facil pensar que abans, de manera natural, anava a trabar
el SerinyadeU pel Hoc on hi ha les caves.
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Fig. 39. - Vista del para/ge de ¡es coves del Reda" des del costal oposot del ri"
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AixÍ, podero pensar que la posició del dos turons canalitzava l' aigua de
drenatge d'un sector del pla d'Usall entre ells, i sobretot la procedent de la
Musoga, que en moments humits podria ser considerable.
Actualment el torrent d'Espolla, procedent de la surgencia de l'estany
intermitent d' Espolla, predpita travertí de cascada quan va a buscar el Fluvia, al
nord del pla d'Usall, No ens ha d'estranyar que en un altre moment -durant el
pleistoce mitja com ens diuen les datacions que després veurern- el torrent
procedent de la surgencia intermitent d'Espolla precipités travertí de cascada a
l'oeS! del pla d 'Usall, abans d'arribar al Serinyadell.

Les dues surgencies formen part del rnateix sistema hidrogeologic de
Banyoles· La Garrotxa (el mateix al que pertany l'estany de Banyoles) i només
fundon en en momen ts en que el nivell de base esta alt i assoleix cotes més
elevades; d'aques ta mane ra va n alternant, actualment durant un mateix any, el
ser sorgen ts i no sorgents (Sanz, 1985).
Les mateixes aigües de d renatge que hem citat produirien la carstificaci6 del
travertí del Reclau, en moments posteriors i amb un altre clima. Encara més tard
ocasionarien el reompliment de les coves (en aques t últim cas potser serien
suficients les d'escorrentia su perficial i no caldrien tan les del torrent de la

Musoga).
La formació superficial del pla d'Usall i els dos turons eocens serien afeeS
fonts deIs sediments que reomplirien les caves. Aques ta dada geomorfoIogica
esta d'acord amb els constituents reconeguts en els sediments de l' Arbreda.
La utilitat de les coves dd Reclau en funció de la se va situació

Les caves del Rec1au es traben, corn hem vist, entre 200 i 210 m d'altitud, a
una vara del pla d'Usall i per sobre del torrent de Serinya. El seu paisa tge
irnmediat és suau, no presenta dificultats importants i, per contra, ofereix
diverses possibilitats.
Per apreciar millar aquestes possibilitats d'aprofitament del seu entorn per
pa rt deIs pobla dors paleolítics, hem realitzat els mapes de territori a l'estil de com
hem fe t per la cova deis Ermitons.

Territori d'explotació d'una hora
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Amb el radi d'una hora (fig. 41), que com hem dit és el que considerem més
important, es té accés a 3 zones principals, que comportaven 3 ecosistemes
diferents i que amb seguretat eren d'importancia cinegetica:
- Accés total al pla d'Usall, que és una gran planura de pendent mínim,
amb presencia de surgencies intermiten ts com les de la Musoga i Espolia.

- Accés a la major part de l'estan y de Banyoles, amb tota la zona
d 'aiguamolls que l'envoltava.
- Accés a un bon tram del curs mitja del du Fluvia.
A més, també a:
- La vall del riu Ser.
- Les elevacions margases que marquen l'inici de la Garrotxa: muntanyes
suaus, entre 260 m i 370 ID aproximadament, ali niades entre el Serinyadell i el
Rodeja, en direcci6 nord-sud.
- L'inici del relleu ondulat configurat dins els sediments contin en tals de la
depressió de l'Empord': peti ts turons que no passe n deis 270 m i l'inici deis
abarrancaments tipics d'aquesta zona.
- Zones de relleus abruptes, on el Serinyadell s'ha encaixat en roques
detrítiques ben cimentades, o on el Ser i el Fl uvia h an deixa t al deseobe rt
travertins o també roques detrítiques ben dmentades.
- I:inici, lleuger, de la plana de Mai. de Monteal, al nord del territori, p er
sobre del Fluvia.
En total, la superfície assolida per aques t radi -exclosa logicamen t la d e
l'estany- és de 44 km 2• La seva repartició per zones fisiogrMiques que de nguin
lloc a diferents amb¡ents naturals e a ecosistemes és la següent (fig. 42):
- Pla d'Usall: 32,4%.
- Altres planúries i terrenys amb pendents suaus de la cenca lac ustre: 12,9%.
- Muntanya baixa (corresponent a la serralada Transversal): 25,1%.
- Relleu ondulat de la depressió de I'Empord': 14,3%.
- Valls fluvials del Ser i del F1uvi': 5,6%.
- Relleus semiabr uptes i abruptes: 5,0%.
- Aiguamolls: 2,5%.
- Turonets ai11ats: 2,2%.
Aquesta relaci6 quantita tiv a logicame nt s' ha d'i nte rpre ta r qua litativament;
aixi, el 2,5% de superfície d'aiguamolls té molta importi\ncia, a l'igual que el 5,6%
de les valls flu vials.
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Fig. 41.-TcJTitori ll'explotació deis radis d'unfl hora ¡ tres hores de les coves del
Rectal/.
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Amb aquest radi s'arriba bé rus jaciments en superficie de Mas la: Torre, Roca
Foradada i Oot d'Espolia (Fontcooorta), situ.ts al pla d'Usall i to!s tres mosterians
(Abad, 1983; Abad et aL, 1985; Canal et al., 1987), i al deIs Prats Cornuns

(Porqueres), a la zona de Lió en direcció a l'estany; que és mosteriil: 1 aurinyada
(fíg.39).

Territori diexploració de tres hores
Passem ara a descriure el territori assoht amb un radi de tres hores (Hg, 41),
Pel Fluvia, en direcció aigues amunt, s'endinsa fon;a cap a l'interior, g'arriba
a la zona de la plana de Tortellil i es queda molt a prop de la desembocadura del

Llierca (a 1 km).

En direcció contdría s'assoleix plenament el que és la depressJó de
l'Emporda, Ja quan el Fiuvj~ comen~á a ser el riu meandriforme tfpk del seu
curs baix"
Pel nord, es cobreix bé tota la plana de 1\1"aia de Monteal i s'accedeixen els

prlrners relle'Cs del massís de l' Alta Garrotxa, arrjbant a una al.;ada maxima de
546 m al dl:n del Montea}.
Fer l'ocst i el sud-oest

€-S

continua endinsant-se pels relJeus muntanyosos

eocens que configuren la serralada Transversat aquesta vegada ja assolint reHeus
muntanyosos lmportants, com el serrat de Boquia (461 m), la serra de Can
Ginestar (560 rn), Sant Patllari (647 m), la serra de la Cadamont (474 ro) o el puig
Castellar (462 m), a l'oes!, o el puig Bataller (592 m) í el tur6 de Can Ramió (494
m), al sud, entre altres.

Dins d'aquesta unitat s'arriba bé a la vall de Sant Miquel de Campmajor, que
es cobreix totalment¡ i¡ just, pardalment, a la riel Merdan\a"
Per l'est es cobreixen abastament terrenys de la de:pressió de l'Err,porda, amb
una

aite:rnan~a

típica de turon<:ts i abarrancaments, produHs per torrents i rieres

de poe cabal d' a:gua, com les de Vall-llob<2ra, de Garrumberr. de la Farga, Cagane:l
i re<: de la

Fontsanta~

entre d' altres, i pd riu Torre al seu

cu~s

baix.

Al sud de l'e:stany es guanya el pla di? la Perpinyana-Dallas, arnb presencia

probable d'a¡guar.:.olls, i el pulg de Mianegues.
Pel

sud~est

es completa la zona d'aiguamolls del voltant de l'estany i

s'c-ssoleix el pla de Banyolcs-CoTnella del T(-;rri, amb exiensos alguamolls; aquest
pla constitu€ix 1.:n camÍ de facU accés natural cap el jiu Ter. Passant pel TerrL es
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queda només a uns 2 km del Ter i a uns 4 km del congas! de San! Julia de Ramis,
que dóna entrada al pla de Girona i a la depressi6 de la Selva.
Passant per la riera de les Gages, es queda a uns 3 km deIs jaciments del
paleoHtic miljá de Pedra Dreta i Can Garriga (Canal & Carbonell, 1989).
Aquesta

an~1isi

del radj de tres hores ens d6na peu a afirmar que les coves

del Redau, des del punt de vista de la itineraritat, es trcben tocant un rnarge de la
depressió de l 'Empord~ i, per tant, no lluny de la important via de comunicació
natural que constitueixen les depressions pre-litaraIs catalanes (Emparda, Selva,
Vall~s,

.. .), pero a més, en un punt idoni, tocant el Fluvia, per accedir a arees

interiaIs, com poden ser el massfs de }'Alta Garrotxa (on hi ha els jaciments
mosterians deis Ermitons i de la cova 120), o la regió d'Olot (on es trcba el
jaciment aurinyacia de les Mulleres).
1 com a conclusió global podem dir que les caves del Reclau presenten molt
bones condicions per ser utilitzades com a campaments base peIs pobles ca<;adors
recolectors --es troben prop de diferents llocs d'obtenció de recursos-, i que a més
estan ben situades en relació a dues vies naturals de comunicació: la nord-sud
que permet la circulació peIs territoris litorals de Catalunya, i una d'est-oest --el
Fluvia- que permet l'entrada a una zona interior.
DESCRIPOÓ DEL PARATGE DE LES CaVES DEL RECLAU

El paratge de les caves del Redau ocupa la part central de la franja allargada
que constitueix el travertf de cascada o de font del marge oest del pla d'Usall. La
seva extensi6 és de poc més de 200 m de llarg per uns 50 m d'ample.
El travertí esta adossat a la calcaria d'Usall i forma un talús petit, pero
relativament abrupte, delimitat a ponent per la terrasseta del riu Serinyadell. Les
coves s' obren totes cap ello
Les coves del Reclau constitueixen un patrimoni arqueologic de gran
inter~s, ja que en conjunt presenten una seqü~ncia cronolbgica d'~poca
prehistbrica molt bona. Les principals són l' Arbreda, Mollet, el Rec1au Viver i
d'en Pau; de menor importancia, pero també bans jaciments arqueolbgics, s6n
l' Arbreda Ir, Mollet III i el cau del Roure. A més hi ha diversos petits caus que
han estat est~rils o mol! pobres (Mollet rr, Mollet IV, Mollet V, cova d' en Costa,
cova Estreta, cau d'en Codony i abric Genover).
Aquestes coves estan formades per travertí de cascada carstificat. El travertí
de cascada es var formar per la precipitació del carbonat ca1cic (CaC0 3 ) d'aigües
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superfídals -hem víst que podien ser del torrent de la Musoga- que forma ven
caseades en came del pI. d'Usall al Serinyadell
Poster)orment aquest travertí es va carstificar i es van crear orificis de
diferents grandáries. En la morfología d'aquestes coves, pero domina més el
f

primer procés que el según; així. des d"un puní de vista gen/Hiel s6n més abrics
que coves; rnalgrat aixo parlem sempre de (oves, ja que aquest és el termé que
constantment s'ha utilitzat fant en el llenguatge popular com en la bibliografia

especialitzada,
Actualment la majoria de les coves del Redau estan desdibuixades respecte
a la seva forma originaL Part deIs seus sos tres -en algun cas practicament tot
esLan enfonsats, A més, les zOnes que encara no s'han excavat estnn totalment
reomplertE's de sedlments -essencialment argiles i fragments de travertí- que
amaguen les formes i la localització de les parets, La del Redau Vi ver, per estar
totaiment excavada i per tenir un nos de sostre íntacte, és la que millor ens
mostra la seva morfologia.
Lobservad6 d'aquesta cova ens ajuda a comprendre les altres, en particular
la de Y Arbreda¡ la més difícil dfinterpretar geomorfologkament. També hi
aporten dades ]<:>$ de ~tonet i de Pau, que també mostren part de la seva forma
original.
De molt interes per estudiar la morfologia d' aquestes caves és observar les
de la zona de la 1Y1argenera, en especial la dels Encaniats, situada al matcix terme
municipal de Serinya, un parell de quilometres més al nord
, Aq'Uestes alires (Oves també estan obertes en travertl de cascada, er, el marge
nord-ocst del pla d'UsaH. Per tant, les seves genesi i morfülogia general
originaria 1,an de Ser la mateixa. S6n de 1TH~S petíta grandária¡ pero en canvi es
conserven fon;a millor: estan poe enfonsades i molt buides de sediments.
De l'observació global de totes elles, pero principalrnent de la dels Encantats
i de la del Redau Viver! podem deduir la morfologia tipus d'aquestes coves. Són
més alIargades en sentit para!·]e] al talús¡ que no en sentit perpendicular; la
relad6 pot ser! i';; títoI indkatlu, de 2 a 1.
el sentit paraHd es poden
individuaiitzar dos o més vestíbuls. Aigun d/aquests vestíbuls¡ o part d'eHs,
comuniq'Jen a lf€"x~erior raitjan:;ant una obertura carstka, de tendencia
perpendicular ai sostre. AquE'st.. a Yigual que el tena, és molt irregular; pe! aixo
el;; desnivells són importants i s'individualitzen di:erents afeeS de s.edimentació,
Les formadons estalagmítiques són escass~s, L'entrada és de redui'des dimensions
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i quelcom camuflada per les mateixes formadons travertíniques de creixement.

La formació de travertí de cascada la trobem ben documentada a Juliá (1980),
que descriu el procés de precipitadó que té lloc actualment a la riera de la Font
Pudosa, a Maiá de Montea!, no Uuny de les coves del pI. d'Usall. Un exemple de
carstificació d 'aquests tipus de travertins el tenim explicat a Ordoñez et al. (1979).
A la part superior del paratge de les coves del Reclau, on el travertí de
cascada aflora horitzontalment, s'observa la presencia moderada, pero
significativa, d'un rascler poe desenvolupat: uns 20 cm de profunditat maxima.
L'orientació d'aqu es t rascl er és aproximadament de nord a sud, amb variacions
de nord-cest/ sud-est a nord-est/sud-oest. La seva presencia i la de les obertures
abans citades, ens confirmen que el mateix travertí d e cascada va ser una zona
d'infiltració d'aigües, les quals tant carstificarien com posteriorment serien
agents portadors de sediments que reomplirien les cavitats.
Pels coneixements que dedutm deIs nos tres estudis, sembla que els
processos de precipita ció i carstificació, per una banda, i de sedimentació, per
l'altra, estarien normalment separats, ja que el reompliment arqueolbgic
observat sempre és exclusivament detrítico Només a la base del reomplimen t de
Mollet, esteril, hem localitzat diposits travertínics, que podrien indicar una fase
de coexistencia deIs processos anterior a la pres~nda humana.
Aquest travertí de cascada es va dipositar durant el plistoce mitja. Datacions
absolutes que ha fet J. Bischoff sobre una capa de travertí en creixement
continuat, de la cova de l' Arbreda, han donat resultats d'entre 204 i 219 mil anys.
Al paratge de les caves del Rec1au hi ha encara cavitats per descubrir O
excavar del tot, com és el cas d'una de gran que s'observa al cantó del sondatge de
J.M. Corominas anomenat cau del Roure, el qual segurament formaria part
d'aquesta cova semi-in ~dita.
LES ErArES CULTURAlS REPRESENTADES

Citarem, molt breument, les diferents etapes culturals representad es a les
coves del Reclau.
A la cava de Mollet és on s'ha trobat la pres~ncia humana més antiga
d'aquest paratge. Correspon a finals del pleistoce mUja, culturalment al paleolític
inferior -segons la defini ci6 mediterrania- o al pateolític mitja antie -segons la
definici6 nord-europea- .
El paIeolític mitja estricte, en tre aproximadament 120.000 i 40.000 anys, el
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terum molt ben representat a la cava de l' Arbreda. També el tenim a Mollet III i a
l'Arbreda 11
El paleolític superior és present sobretot a l' Arbreda, al Rec1au Viver i a Fau,
i en menor mesura a l'¿:ol1et, Mollet 111 í l'Arbreda lI, amb una cronologia que
abasta aproximadar::lent des deIs 40,000 fins als 15,000 auy', Trobem les segUents
cultures representades: l'aurinyada arcaic i antic, l'aurinyacia evoludonat~ el
gravetla, el solutrH\ i el solutreogravetia, l/última de les cultures del paleoHtic
superior, el magdalen.ia, no és presen! en eH, pero en canvi és molt abundant en
una altre abríc de Serbya: la Bora Gran d'En Carreras, que está situat
km més
al nord.
A falta d'una datadó absoluta que ens ho confirmi, inlerpretem que el
mesolític es present en un niveH pobre de la (ova de l' Arbreda, el qual fins ara
haví€m assignat senzi1lament com a postsolutda.
El neoHtic cakoHtic i lfedat d€l bronze també hi són testimoniats i de
manera relativament abundant, Amb més o menvs frecüencia
hi ha indicis a
.
f

~

gai:rebé totes les coves, si bé destaquen les del Reclau Viver i Pau. Les troballes
tant corresponen a nivells d'habital com sepu1crals, ara bé els niv€'lls sovint
s'han trobal barrej.ats i no massa estraüficats,
Després de] bronze final; les coves del Redau presenten trubaHes
csporadiques fins l'alta edat 1:'\ltjana (Tarrús¡ 19861
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LA COVA DE L'ARBREDA

HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS

L'excavaci6 de la cova de l'Arbreda va ser iniciada per J.M. Corominas, el
quall'excav~

entre 1972 i 1973.

Anteriorment, pero, havia intentat per dues vegades fee sondejos en ella,
fets que recull en els seus diaris d'excavacions. Així, mentre excavava el Recl au
Viver, el día 2 de maig de 1947, va iniciar l'exploració d'una cavitat de petites
dimensions oberta enterament al travertí, que anomena cova de l'Arbred a.
L'excavació dura dos dies i va ser abandonada
pobres (Corominas, 1950 a, 1952).

perqu~

va donar lins resultats

Tres anys després, va tornar a fer una altra prospecció de dos dies (18 i 19 de
juliol de 1950), que igualment no va donar resultats prometedors i va abandonar
(Constans, 1951).
Al 1972, J.M. COTominas, incen tivat per diversos amics i per l'exit que va
tenir un curset sobre prehistoria organitzat pe! Centre d'Estudis Comarcals de
Banyoles, inicia el desenvolupament d 'una gran activitat arqueologica en
diversos jaciments del par.tge de les coves del Reclau (Bedoy. & Canal, 1986). El
4 de desembre de 1972 van comenc;ar els treballs a la cova de l'Albareda,
denominació que paulatinament va ser substitu'lda per la de cova de l'Arbreda,
L'Arbreda estava en aquells moments totalment reomplerta de sediment i
camuflada, Per tant, no se sabia el que podia amagar, L'excavació va consistir en
realitzar un sondatge d'uns 6 m 2 de superfície inicial, que es profunditz~ durant
1973, amb una reducció considerable de I'area, fins a 8,80 rn, Aquest sondatge,
anomenat sector alfa, pos~ al descobert la important estratigrafia del jaciment. A
8,80 m de profunditat la superfície d'excavació s'havia redu'lt molt, perque havia
estat progressivament envai.'da per la roca, a l'oes t i al nord, Aixo i l'excessiva
es tre tor i profunditat del sondatge aco nsellaren aturar l'excavació en aquesta
zona sense arribar a la base del reompliment.
S'obrí una nova zona de 6 m2 al sud, anomenada sector beta, que nornés es
comenc;a, i

~esprés

una nova area al sector nord, o sector gamma, que també es

profunditza poco ElS de maig de 19?3 finalitza aquesta primera etapa d'excavació
de la cova de l'Arbreda.

I '

169

EL PAS DEL PALEOLfTlC MITJÁ AL PALEOLínc SUPERIOR A CATALUNYA ..

Totes les troballes tetes en aquests treballs s'agruparen, com era el rnetode
habitual de }.M, Corominas, en capes de 20 an.

Al 1974, la Diputació de Gírona adquireix í protegeix el jadment. A partir de
l'any 1975 el Serve! d'Arqueologia de la Diputadó de Giran. raampr,m las
excavacions al sector beta, en una area de 20 ro 2 .
Durant ets trebaHs de 1972 i 1973; J.M. Corominas anota cada dia en el seu

diari d'excavadons les trobaUes més importants i € s poradicament

algunes

t

observadons estratigrafiques i interpr€ ' tadons culturals, sens€' arribar a definir
darament els estrats geológics.
En una primera nota (Corominas 1973) indica la prese::1cia de 4 m d'estrats
moste:rians a la cava de l'Arbreda.
Poe després publica l'estratigrafia cultural del jaciment (Corominas &
t

.Marques, 1976),. segons les obser'vacions que havia recolHt en el seu diarL La
podem resumir així:

O-L40 m

NeoeneolWc.

1.40-2 m
2-2;40 m

Mesol1tic.

2;40-2,60 m

Epipaleolític
Perigordia evoiudonat.

2,80-3,20 m
Solutrl¿¡.
3,20-5 In
Perigordül.
5-5)30 ni
AurinyacHL
:vfostcriá.
5,80-8,80 m
Pel que fa als dos últims ni\'E'l1s, citen que a la capa més alta del mosteria ja

apareixen alguns elements tipics de l'aurinyaci<l, i que la transicí6 d'una fase
cJ.ltural a una altra no es va efectu2.r bruscament, sinó que va ar,ar

evo~udonant

lentament a través de les influencies rebudes, pero persistint una població

autoctona. Parlen d'una conünuúat industrial entre el mosteria i lf aurinyada.

J. Canal

col·labora amb J,M. Corominas er. fes ex.cavadons de la cova de

l'Arbreda. A partir de les obscrvadons recolhdes en el diari del segon i de les
pr6ples, establí una estratigrafia roé:; completa, que esta publicada en forna de
figura a Soler (1976) i que transérivim segujdament:
0,80-1,40 ID
1,40-2 m
2-2,40 m
2,40-2,80 m
2,80-3,20 m
3/20-5 ID
5-5,60 m
.5,60-8,80 m

~eo:ílic.

MesoHdc.
EpipateoHtic.
rncert. Mo:t estf>rit

Solutda.
Graveti:'L

AurinyadlL
\1osteriá,
En aquesta figurar
Cana~ recull al:res apreciacions_ Fins a 3 2() m el

r

f
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sediment seria postglacial. Entre 3,00-3,40 m hi hauria l'interestadi Würm III·IV.
El Würrn lIT anida de 3,40 m a 6,40 m; seguiria l'interestadi Würm U-Hf., i el
Würm II aniria de 6,80 m a 8,80 m, on comen<;aria l'interestadi Würm I-JI,

representat per una capa estalagmítica, que segoos

J.

Canal es troba a 8,80

ID,

al

fens de tot del sector alfa, i sota la qual continuaria encara el sedimento Afegeix
també les dades que li comunicA J.S. Kopper quan treballA a I'Arbreda per establir
el paleomagnetisme. Entre 4,80-5,00 m, es podia datar al -22.000, entre 5,40-5,60
m, al -25.000, entre 8,00-8,20 m al -50.000, i entre 8,60-8,80 m al -55.000.

J.s. Kopper visita el jaciment el 1973 i el 1975, i hi efectua treballs de
mesuració de resist~ncia eléctrica i de paleomagnetisme. Publica una secci6 de
l'Arbreda que deu veJer ser un resuro de les quatre existents als sector alfa (Creer
& Kooper, 1976), pero que és excessivament idealitzada ¡que reflecteix poc la
realitat. En opinió deis autors, un canvi estratígrafic situat a 5,80 m avala el que
havien afirmat J. Canal i J.M. Corominas, que el paleolitic mitja

comen~a

apreximadament als 6 m. El sedimen t de la transició paleolític superior
paleolític mUja hi seria absent o barrejat. Els grans blocs que dibuixen amb la base
a 3 m assenyalarien el maxim de la glaciació del Würm, cap el 16.000 BP. A 5,80
6,00 m, a 6,40 m i a 6,90 ID hi hauria Unies de bioes que assenya larien intervals
freds, cap el 36.000, 39.000 i 41.000 BP, delimitant un perlode humit que aniria
deIs 35.000 als 40.000 BP. A 8,20 m indiquen una discordan,a entre un est rat
superior negre, amb evidencies d'una Ueu ocupaci6, i un breu dipbsit inferior,
que mostra una densa ocupació. A la base de la secció, a 8,75 m, un llit de rocam
representaria el primer i poc sever es tad i glacial, que hauria tingut Hoc cap el
52.000 BP. Aquesta base estaria encara a 5,50 m per sobre de la roca, segons les
preves de resistencia electrica.
En 1975 es comencen en el sector beta les excavacions sistema tiques de
l'eta pa actual, situades al cantó sud del sondatge de J.M. Corominas, amb una
extensió inicial de 10 m 2 , Aquell any s'excava un nivell solutria i l'inici d'un
segon, i es dibuixen les quatre seccions existents al sector alfa. La campan ya
d'aquell any va ser dirigida per N. Soler, H. de Lumley i E. Ripoll. Aquests dos
últims col· laboraren inicialment en I'excavació per posar en marxa el nou
projecte i dotar-lo d'infrastructura eSoler, 1977).
L'any següent I'excavació és dirigida únicamen t per N. Soler, bé que H. de
Lurnley hi continuar~ col·laborant de manera més O menys continuada sempre,
mentre que E. Ripoll ho fara per última vegada en aquell 1976. La superficie
d'excavació es va ampliar fins els 20 m2.
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Les campanyes d'excavaci6 prosseguiren anualment, sempre dirigides per
N. Soler, a la mateixa superfície del sector beta, a excepció del 1979. En aquell any
es va iniciar l'excavació del sector situat, adjacentment, a l'est del beta i que es va
anomenar sector ampliaci6. Va servir per completar el coneixement estratigrMic
deIs ruvells superiors i accedír a la morfología de la zona est de la cova.
El 1980 es torna al sector beta, que més tard s'ampliA fins als 22 m2 actuals.

En 1983 nosaltres mateixos, que érem presents a }'excavació des del 1975, ens
incorporarem a la direcció de les excavacions, que codirigírem amb N. Soler fíns
el 1987, any en que es realitu l/última campanya. La major part de }'excavaci6 es
va deixar a1s 5,65 m de profunditat.
Encara el 1990 es va organ itza r, per l'interes d'H. de Lumley i amb la seva
col·laboraci6, u na campan ya de recollida de m ostres per a diferents ana lisis a les
seccions d eis secto rs alfa ¡gamma. Moltes d'aquestes analisis han estat efectuades
per L. Kabiri per a la seva tesi.
Si bé els treballs d'excavació finalitzaren el 1987, els de laboratori, relatius a

aquests 13 anys de campanyes, prossegueixen actualment.
A partir d e Soler (1975, 1976) comencen les refedmcies relatives a la nova
etapa d'excavacions. En aquestes dues es fa una primera desc ri pció del
desenvolup ament de la primera campanya; també, a partir de les observacions
recollid es al dlari de

J.M. Corominas

i d'una visió rap ida deis materials,

s'enumera, a grans trets, la següent estratigrafia cultural pel sector alfa:
0-2 m

Neolític i edat deis metalls.

2-2,60 m
2,603,20 m
3,20-5 m
5-5,60 m
5,60-8,60 m

Epipaleolític pobre i poe signi fi catiu.
Solutria en tre grans blocs.
Perigo rd ia.
Aur inyacia.
Mosteria..

Dins d'aquest mosteria. se cita la presencia d'un tram, de 7,20 a 8,60 m, molt
alterat per fenomens pedologics, ¡que els nivells més profunds són de sorres
netes i con tenen ossos rodats, ren tats per l'acció de l' aigua.
Cana l et a l. ( 976) presenten la mateixa estratigrafia citada a Soler 0975,

1976) i publiquen per primera vega da una de les seccions d el sector alfa (l'est),
que ha vien es tat dibuixades per l'equip d'excavacions d e la campanya de 1975.
Aquesta mateixa secció, aeompanyada d'unes eorbes granulometriques i
paleomagnetiques, també es publica al cataleg de l'exposició "3 milions d'années.

Caventure humaine" (C.N.R.S., 1976).
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Pelissier-Combescure (977) estudia la secció est, la més completa del sector
alfa, i hi distingeix, de baix a dalt, sis trams:
1. Un primer traro sense blocs, amb roes petits i utillatge abundant. La

presencia de codols testimoniaria que les aigües del Serinyadell arribaven fins
aquí, ja que avui no corre gaires me tres més avalL Correspon al WÜfm 1, i una
!fnia de blocs el separa del tram següent.
11. Un segon tram amb blocs i roes petits indicaria un refredament

clim~tic,

també durant el Würm I.
ill. Un tercer tram amb blocs escassos, que es pot subdividir en:

IIlA, amb roes petits abun dants molt alterat, que correspondria al final del
Würm I, i que hauria estat alterat durant l'interes tadial Würm 1-11, i
lIJB, sense roes petits i amb blocs escassos i dispersos, co rrespondria al
Würm It que hauria deixat només uns (i0 cm de sedíment, ja que a 5,60 m de
profunditat caldria situar el pas del paleolític mitja al superior, i per tant el
eomen<;amen t del Würm lIT. Una línia de bloes acaba aquest tram, com indicant
la degradaei6 climatica del final del Würm

n.

IV Un segon trarn de bloes, datable al Würm IlI, i que es pot subdividi r en:
IVA, amb línies de blocs i petit roeam, indicaria les va,riacions climatiques
del eomen,ament del Würm nI. Una linia de bloes el separaria del tram següen t.
IVB, sense bloes, i que podria eorrespondre a l'interestadi d 'Arey.

rve, amb grans bIoes, indicaria un període fred .
V. Un tram amb bIoes més rars, que es pot dividir en:

VA, sense grans bIoes i amb roes, conté perigordia, i es podria aribuir a
l'interestadi de Paudorf.
VB, amb Bnies de blocs cada vegada més nombrosos, aixI com de roes,
indicaria un tercer període fred. Acaba amb un a línia de bIoes. Aquí ealdria si tuar
el pas del Würm TU al IV, ja que al voltan t deIs 3 m de profunditat és on es
localitza el solutria.
VI. Un últim tram amb grans bloes, que provenen de l'enfonsament de la
volta. S'hauria de datar en el Würm IV, que en molts de jaciments

comen~a

amb

grans esfondraments.
Just (1977, 1980) avalua els pereentatges de bIoes i roes que apareixen a les
seecions de I'Arbreda dibuixades el 1975. Calcula el pereen tatge de pedres visibles
a cada banda de 10 cm de cada una de les seecions, en relaci6 amb rarea total de
cada una d'aquestes bandes. De les corbes

g ran u lom~triques

fetes per a eada una

de les seccions, n'obté una de sintetiea del jadment, des del punt més aH (2,30 ro

EL PAS DEL PALEOL!TlC MITJA AL PALEOL!TlC SUPERIOR A CATALUNYA. ..

173

per sobre del nivel! O) fins al punt més baix (8,80 ro per sota). A partir d'aquesta

corba granulometrica de síntesi,
reompliment de }'Arbreda.

J. Just considera onze conjunts en el

Geurts (l9n, 1979) analitza 18 mos!res pol·lfniques, preses abans del 1975 en

el sector alfa entre 4 i 8 m de profunditat. Les cinc mostres situades en tre 6,40 i
7,20 m, que corresponen al tram de sediments alterats, resultaren esterils. En les
altres mostres hi ha poes arbres i dominen les gramínies i ranunculacies. De 5,20
a 6,00 m, el pi hi és més abundant, i l'autora creu que aquesta fas e es podria
relacionar amb l'interestadi de Danekamp, datat al voltant del 30.000 BP.
Loublier (J 978) fa l'anlllisi paJino lógica d e quatre column es agafades en el
sector alfa; tres a la secci6 est i una a la sud. Y. Loublier suposa que el Würm 1 va
d el fans de la cala fins a 6,40 m , que el Würrn 11 va de 6,40 a 5,50 m, el Würm ID
de 5,60 a 2,60 m, el Würm IV d e 2,60 a +0,80m i que la resta, fins a dalt de tot, és
pastglacial, d'acord amb indicacio ns de
anAlisis d edueix que durant el

J. Canal i H . de Lumley. De les seves

pleistoe~

superior envoltava l'Arbreda una

v egetaci6 de tipus obert, amb abundancia de gramíni es i (ompostes. En cap
moment no es po t assenyalar un interes tad ial; els diagrames no indiquen
ruptures ni contrastos significatius.
Estévez (1977-78, 1979, 1980 b, 1985) estud ia la fau na del sector alfa i defineix
i utilitza la següent estratigrafía, d'acord amb les seves observacions i les notes

del d iari d e J.M. Corominas:
- fins als 2 m , nivells amb ceramica.
- Al de 2,00 a 3,20 m. Terra argilosa amb grans bloes. Epipaleolític o indústria

líti ca poe definida.
- B, de 2,40 a 3,20 m. Terra argilosa amb grans pedres. Solutria.

- C, de 3,20 a 3,40 rn. Argila fosca amb pedres. Transici6, indústria mal
d efini da.
- D, d e 3,40 a 4,40 m. Terra fosca. Gravetia.
- E, de 4,40 a 5,60 m. Tena fosca. Aurinyacia.

- Eb, de 5,60 a 6,00 m . Tena clara que passa a vermellosa. Transici6.
Indús tria poe definida.
- F, de 6,00 a 7,20 m . Tena fosca que passa a cl ara o blanquin osa. Mo steria.

- Ca, de 6,20 a 7,80 m. Terra fo sca amb poques restes arqueologiques.
Mosteria .
- Gb, de 7,80 a 8,40 m. Terr a arenosa, verm ellosa o blanq uinos a, loessica,
amb més res tes. Mos teria.
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- Ge, de 8,40 a 8,80 m. Terra fosca amb moltes restes. MosteriA.

A Estévez (1977-78, 1978) descriu, respectivament, un percutor en banya de
Ten i una resta de bou rnescler, tOt5 dos del sector alfa; el primer del solutria i el
,egon de la tran, ició del grave tia al solutria.
Tarrús (1978) estudia els material, trobats en el sector gamma, entre 0,40 i

2,00 m. Creu que la major part d'eHs corres ponen a una sepultura del neolític
mitja, cultura deis sepulcres de fossa, que originariament se situava entre 1,80 i
2,00 m i que l'autor data al 2.500 a.C.
Soler (1979) descriu l'estratigrafia de l'Arbreda en quatre grans trams ben
diferencia ts:
a) Argiles vermelles d'estructura poligonal, que ocupen l'espai que dei xen
els grans blocs de travertí. Postglacial, contenen neolftic.
b) Argiles més o menys arenases, d'un color més dar, amb gran quanti tat de
roes, que en alguns !loes estan fortament cimentats. Gradualment augmenta la
proporció de fragments i blocs d'estalagmita, fins a trabar enormes blocs de
travertí, recoberts també d'es talagmita, situats entre els 4 i 5 m de profunditat.
Solutria i grave tia. Sota els blocs.. terres negres a ca usa de la pres~ncia de llars.
Gradualment desapareixen les pedres i la terra és cada vegada més argilosa.
Aurinyacia i mosteria.
e) AIs 6..30 m de profunditat.. les argiles anteriors acaben fent bossades,
separades darament d'unes al tres argiles més arenoses i dares. Aquestes es
caracteritzen per la falta total de pedres i la pres~ncia de fosfats i en algun cas de
concrecions de manganeso Acaben, cap als 7,50 m de profunditat, amb una capa
estalagmítica discontinua. Contenen rnosteria.
d) A partir d'aquest moment el sediment és molt altera t, amb concrecions
de manganes que li donen un to negrós.. i amb zones molt concrecionades.
L'últim tram és d e sorra granada sen se cohesi6, amb una quantitat
extraordinaria d'indústria lítica i de restes ossies, aquestes últimes molt rodades.
Mosteria antic.
Barris (1980 , 1981), a partir de le projeccions d'objectes coordenats
procedents de les campanyes d'excavació de 1975 a 1979 i part de la de 1980,
determina els següents nlvells arqueologics pel paleolític superior:
1. Nivell postsolutri.3..
2. Nivell solutria.
3. Nivel! graveti. 1.
4. NiveH gravetia 11.
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5. ~ivell aurinyada.
Just (1980) estudia la Indústria del paleolítk mili' proceder.t del sector alfa,
de 5,80 m a 8,80 m, La defíneix <om un mosleria tiple, amb Index. levallols
baixos, ric en rascadores i dentkulats, amb una proporció mitjana d/osques i feble
en útHs de tipus paleoHtk superior. En eIs seus nivells superiors sfenriqueix en
denticulats.
Alcalde (980) analitza els microma.'ll:fers procedents del quadre F5 de les
noves excavadons, d'entre 170 cm i 265 cm de fondaria. Considera que tota la
seqüenda anaHtzada és de finals del Wünn¡ malgrat existir en ella un can\'Í de
terres¡ interpretat com el pas al postgladal pel:; directors de l'excavadó. Segons
les SE'ves analisis aquest cánvi reflectaría un augment d'humitat i temperatura
dins el \V ürm IV

Alcalde et al (1981) afegeixen a la mateixa mterpretadó que el tram per
sobre >31 canvL situat a F5 al vo1tant deIs 215 cm! podria corrcspondre a
l'osdi,!adó BbHing o Pre-BoHing, i el tram per sota, al soh,.:tria finaL
TarTús (1981, 1982 a! 1982 b 1986) estudia els materials ceramlcs j els assodats
a ells procedents deIs sectOr$ alfa, gan--:.ma i beta! i hi identifica: neolítk cardial,
i

Montbo16, sepulcres de fossa, bronze final, epoca TOmana i moments posteriors.
Soler (981), a partir de Yesfudi deis material S procedents de l'excavació de

J-M. Corominas, penso. que Yaurinyada de l'Arbreda és mitja {antie). En canvi, a
Soler 0982}, ja amb els primers resultats de les noves excavacions, dlstingeix en
aquestes dos nívells aurinyadans: un evoludonat i l'altre arcaic El según és
pobre, conté grar.s laminetes Dufour i es por comparar amb el nivell A del
Redau \'i,ret,

A Soler (1983) parla d'allr1nyada antk O arcaic per aquest nivel!. Matitza

l'estratigrafia descrita en 1979 tinguent en compte les aportacions de les
excavadons fetes des de lIavors. Les dades que afegeix són que al;; nivells
postglacials s'hi troba neolític cardiai; neolítíc mhja i nrolític final! que el primer
t:-am del pa]{;olftic s:.:.perior és molí ester1t que e] gravNia arriba fins a 4,40 m,
que l'aurinyada antk o arcaic es troba en nivells plens de pedres poe
cDhesionades i que el paleolític superior s'acaba aproximadament a 5AO m de

fondaria. Tat::'! bé concreta que ets trams c:) i d) de 1979 estan compresos entre 6,30 i
8/00 m, i 8,00 i 8,80 m respectivament
Juan·Muns 0982, 1985; 1987) ide-ntifica i interpreta les vertebres de peix
trobades a les noves excavaciüns del sector beta, tant deis nlvells paleolítics com
del r€Ompiimtlit postglaciaL
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Vilette (1983) p ublica la seva tesi doctoral, en trobem l' estudi de les restes

d'ocell procedents del sector alfa,
Barris (1984), continuant el seu treball de 1980 i 1981 sobre els nivells
d'ocu pació de l'Arbreda, que completa amb la totalitat deIs objectes coordenats al
1980 i al 1981, distingeix en el paleolític superior 20 ruvells paleo-ocupacionals,

D'aquests, 7 corresponen a la fase aurinyaciana, de 4,25 a 5,45 m de profunditat, 6
a la fase gravetiana, de 3,40 a 4,30 m, i 7 a la fase solutriana, de 2,45 a 3,45 m.
A Maroto & Terradas (1986) estudiem la u ti litzaci6 deis cOdols presents en
el solutria nivell superior (actualment nivell C).
G. Alcalde continua estudiant els rosegadors procedents de les excavacions,
ara amb la seqüencia ampliada fins a l'aurinyacia antic (Alcald e & Brune t

Lecomte, 1985; Alcalde, 1986, 1987). En aques t nivell, com a la majoria,
predominaria el paisatge estepario
Hlix (1985) cita la preséncia de diferents espécies d 'amfibis anurs en eL
reompliment postglacial i paleolític del jaciment.
Soler (1986), dins de la seva tesi doctoral, presenta l'análisi detallada de tota
la indústria del paleolític superior proceden t del secto r alfa. Per fondAries,
divideix els moments cu lturals paleolítics de la següent m anera:

-

SoLutriá: 2,40 m - 3,20 m (H . 13-H. 14),
Gravetiá: 3,20 m - 4,40 m (H, 17-H. 22),
Mesda graveti~ - a urinyaci~: 4,20 m - 4,80 m (H, 23 i H, 21-24),
Aurinyaciá: 4,80 - 5,80 (H. 25 - H , 29),

- MescLa aurinyacia-mosteriá: 5,80 m - 6,00 m (H, 30),
A Casellas & Maroto (1986) presentem un resum de l'estudi de la fa una del
nivell aurinyac ia evolucionat.
Burjachs (1986, 1987) realitza l'anaJisi palinologica deIs nivells g ravet ians,
solutrians i postsolu tria.
A Soler & Mareto (1987 a) estabUm l'estratigrafia del jaciment de la manera

que es manté des de llavors i que s'utilitza en els treballs posteriors, mentre que a

Soler & Maroto (1987 b) fem un breu descripció deIs nivells excava ts per
nosaltres del paleolític superior, l'últim deIs quals el descrivim com a urinyaciA
antie, d'acord amb la dataci6 absoluta i amb la presencia de dues p untes de base
fesa .
Delibrias et aL (1987) daten pel IDetode del

He els nivells excava ts del

paleolí tic s uperior. La dataci6 de l'aurinyacia antie és de 25.830 ± 400 Br.
Yokoyama et al. (1987 a) daten per espec trome tria gam ma no des tructiva i
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tant del sector alfa com del beta. Les que aporten noves dades

són les de la base del mosterlá del sector alfa: 83.000 +10]00 ·lI.700 i 85.100 +38.200 
26.700

Ros (987) presenta els resultat. de I'analisi an!racolbgica que ha r ••1Hz.!
deIs nivells solutrians, gravetiansJ aurinyada evoludonat i aurinyacia antic,
Aquest últim podrIa correspondre, coro la major pan de la seqüenda f a un
període fred i secr mí!ntre que a l'aurinyacia €voluclonat hi hauria un
recalenfament.
Estévez (1987} presenta l'esludi i la discussi6 dels complexos: faunístics
establerts a partir de les restes procedents del sectOr alfa,
Canal & Carbonell (989) descriuen t'estratigrafia del sector alfa de YAbreda

a partir de les dades de l'equip ex.:¿¡,vadoL El niveH

v: de 4,3 a 5,6 m, és aurlnyacHt;

interpreten l'existencia; a la seva base, d'una indústria de transidó entre el
paleolític mitja i el superior! homologable al chatelperronía,
A Bischúff et al. (1989) presentem e15 resultats de les datacions absolútes per
He A.M:S deIs nivells aurinyada arcaie i mosteria rece:nt,. que es troben en
contacte, amb unes mitjanes re:spectives de 38,5 ± 1,0 ka i 40A ± 1,4 ka.
Remarquem el pas cronologicament abrupte entre un i nltre i conslderem que
aquests resultats donen suport a la hipbtesi del reempla.;ament de pobladons"
Aquestes dataCJons demosrren deHnitJvament Yexlstenda de l'aunrinyacü arcaic
al jadment A Soler & Maroto (990) repetim les dades anteriors i dtem les
difer~ndes entre el paleolític mitja i el paleolític superior de l' Arbreda, i a
Maroto & Soler (990) enquadrem aquestes dades dins del context de Cataiunyac
Ajája (989) efectua noves datacions ESR áillb tres ossos procedents del
paleoHtic superior de] sector beta, j amb an os i una planxa eSlaiagmfticá del
mosteria oC'l sector alfa, a..'"llb resuHats comparables als obtinguts fins a~a.
F Burjachs prossegueix Jlestudi del pol,len fossil del reompliment i amplia
la seqüe!loa a tota la part excavada modemament (Burjachs t 1990, 1993; Burjachs
& }\í:'nault-MiskovskYf 1992)< La indústria datada del mosterJa. recent

correspondria

ti

un moment ternperat i humit (Yinterestadi d'Hengelo) i la

datada de l'aurinyacia arcaíce a un momeot fred i sec; al sostre d'aquest últim
torna a haver-hi un de temperat i humit Hnteres!:aru dé Les Cot:és).
Rueda (1993), a la se\'a tesi doctoral: estudia k'S acdons antropiques sobre les
matcríes dures animals de:s nive]]s paleolítics, tant de] sector alfa (solutria,

gravetia, aurinyacül
aurinyacia).

j

Ulosteria), com del sector beta (so]utria, gravetia,
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A Soler & Maroto (1993) contemplem la possibilitat que a l'Arbreda hi hagi
aurínyacia arcaic, aurinyada antic i aurinyacia evolucionat. Presentem una nova
datadó per a l'aurinyacLa antie, >33.500 BP, que ha de substituir a l'anterior de
25.830 ± 400 BP, pero desconeixern encara si la nova datació corres pon a la
mateixa del nivell subjacent (38.500 ± 1.000 BP) o a un moment una mica
posterior.
Kabiri (1993), dins la seva tesi doctoral, caracteritza el reompliment de
l' Arbreda a partir de l'estudi de les seccions deIs sectars alfa i gamma. Realitza la
granulo me tria de la fracdó inferior a 2 mm, la determinació deIs minerals
pesants i argUosos, l'estudi micromorfologic i diferents analisis químiques; en
particular es tudia la bossada d'alteradó del sediment

-parag~nesi

de fosfat-, que

interpreta com deguda a les acumulacions de guano.

Ajaja (1994), també a la seva tesi doctoral, recull totes les datacions
experimentals que ha realitzat a l' Arbreda -ESR, U-Th i espectrometri a gamma
no destructiva- sobre mostres d'ossos.

DESCRIPOÓ DE LA COVA DE r: ARBREDA
La cova de l'Arhreda ~s actualment la més impor tan t del conjunt de
cavitats que formen les coves del Rec1au.
L'Arbreda est¡\ majorita.riament enfonsada, només un testimoni de travertí
orientat en sentit est-oest -és a dir, la direcció entre el pla d'Usall i el riu- i d'una
amplada d'uns 3 m ens palesa l'existencia de l'antiga volta.
En mig d'aquest bloc de travertí hi ha un conducte carstic d'uDs 1,5 m de
diamentre, que era de les poques coses del jaciment que aflora ven qu an T.M.
Corominas el va comen<;ar a sondejar. Abans de les excavacions, l' Arbreda es
trobava totalmen t reomplerta de sedirnent i coberta per una abundant vegetació
que creixia sobre el sol argil6s í amagava la presencia de l'antiga cavitat. Aquest
forat d:\rstic era el que inicialment rebia el nom de cova de I'Arbreda (Hg. 43 i 44).
Tal com és de suposar, la seva entrada esta ubicada pel cantó oest -tot i que
actual ment encara es troba amagada i taponada de sediment-, en el vessa nt que
baixa al petit riu Serinyadell, mentre que els cantons nord, sud i est tanquen
l'abric, que agafa una orientació allargada en la direcció nord-sud. La volta
travertínic'a que cons titueix I'entrada es pot apreciar, fracturada per les arrels de
la vegetació, a la secció oest (lig. 45).
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Per bé que la seva gr.nd.ri. és difícil de deduir -el reompliment amaga les
seves formes r sobretot en el sector meridional-, per la morfología del lloc

suposem que amida uns 18 m de nord a sud i uns 12 rn d'esl' a oost El seu terra
és irregular, així al sector nord (gamma) semb!a aflorar tOf\;a abans. La seva
pot,mda estratigrafic. total, per ara coneguda, és superior als

n

m, i abasta

diposits de l'holoee, del paleolític superior i del paleolític mitjá.
En el110e on hi ha la cova de l'Arbreda, la cornisa Iravertínica s'interromp i
recula a l'est, deixant espai a la superHde que constitueix el jaciment. Els

successius esfondramel1ts de la cavilat s6n, amb probabilitat, el, eausants

d'aquesta interrupci6,
La cala de ¡.M. Corominas, oberta sola la resta de volta citada, travessá
sedimonl i blocs caiguts i a apartir de 4,75 m de profundital lroba al cantó cest un

gran bloc que redu! rarea del sonda\ge i que nO és més que la pare! nord de
l' abrie en aques! sector (fig. 46). Des d'aquesta profunditat fins a 6 m el bloc baixa
vertícalment i no va impedir la eontinuHat deis !reballs. A partir de 6 m, el bloc
envaeix progressivarrJ.ent pel cantó nord el sondatge, i el va empetitint nns
arribar al, 8,80 m de profundítat, quan s'abandona I'excavació (Hg. 46). En el bloc,
cap als 8 m, s'hí obre un forat carstic, en par! mure de sediment.
El sector gamma, exeavat també per J,M. Corominas, esta .Íluat al nord de
l'alfa i en eH aflora la cornisa traverHnica a l'est i al nord, menlre que a l'oest
encara hi ha el sedfment; és, per tant, F€xtrem septentrional del jadment. Amida
aproximadarnent uns S m de nord a sud i 2 m d'est a oest No té coberta, no

sabem si perque: esta enfonsada o si perque ja no en tenia quan la cavitat va
coment;ar a ser habitada. S'excavaren dos metres de sedirnent per sobre el p1a
zero.
El sector beta, al sud del sector alfa,. on els sediments C'omenGaven dos
metres per sota del pla zeTO, va ser l'esco1Ut per reanudar les €XCaVac1ons (Hg. 47 i
48). Es va preferir aquest sector al gamma perque la secció sud del sector alfa
estava lliure del gran bloc de l'oest i T per tant, en aquest nou sector també es
podría arribar com a mínim fins a 8,80 m de profunditat (fig. 49),

L'any 1979 es va excavar l'area compresa entre el sector beta í la part visíb1e
de la cornísa i es van retirar els grans bloca caiguts que hi havia en ella. Va
quedar, així, visíble part de ia paret esr de la roya, Aquesta excavací6 es va aturar
f

als 2 m per sota del pia rero (fig. 44).
Al sud del sector beta, IOt está encara reomplert de sediment i només es veu
la part superior de la corrusa travertfrdca,

caVA DE L'ARBREDA.
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Com es pot apredar, estem lluny encara de: coneixer la morfologia en detall
de la cova de }'Arbreda i noroés noves excavacions ens pennetrien aprofundir
en el seu cor,eixemen L

METODOLOGIA D'EXCAVAOÓ
Els trebalis de l'excavadó moderna de la cova de l'Arbreda han utilitzat
essenciaiment el metode tridimensional -o de coordenarles cartesianes- i, en

menor mesura, Y€stratigrMic. El metode d'excavadó va ser proposat inidalment

per H. dé Lumley l'any 1975, i es va anal' pedílant gradualment amb les
adaptacions que s'introduien a mesura que l'excavadó agafava experienda~ De
fer, la campanya de 1975 va marcar l'inid de la generalització del metode
tridimensional a Catalunya.

Així, els quaderns d'excávadó utilitzats per a cada quadre a l' Arbreda 561"1 els
ma.telxos que es fan S0rvir a les excavacions deIs grrlHs jadments que dirigeix, o
que ha dirigiL aquest prehislOríador frances, com: l' Arago¿ Lazaret, Tena Amata;
YHortu9, la Baume Bonne, el VaHonnet, ." i també les d'altres investigadors
forrnats afs seus laboratorls: TournaC Ramandils, l'abrk Pataud¡ ...
Logicament la utHltzad6 d'aquests quaderns comporta Yavantatge dE' saber
la Seva utilital en gnm nombre dE' jaciments en una experiencia de gairebé 30
anys -i aquí és bo d¡r que l'excavació de l'Arbreda ha aportat alguna millora en
l'edició francesa dels mateixos-¡ i el desavantatge de tenir una eina efica9 i
sistematica amb la que fadlment es por caure en la despreocupadó i oblidar-se
de! planteig cont¡nu que l'excavadó necessHa.
La dificultat, perú, va estar en seguir el métode i?stratigrafic adeqw:dament, i

aixo no va estar del tot possÍble. Dues van ser l€s causes que van impedjr aquesta
aplkació correctE!: 1'existenda d'una matriu argHusa homogenia durant tota la
següencia superior del jaciment, que no permet la individuaUtzad6 d'estrats o
capes dins de la mateix3¡ 1. la presencia abundant de grans bIoes de travertí, que
intermmpen e] seguiment laterar de les repartidons'd'objectes.
Pcr aixo,. a partir de la

3,:'L

campa:1ya es va adoptar la utilització sistemiHica

de les talles -traros artifIdals horitzontals- de 5 cm per poder situar els objectes
no coordenats i (om a elernents Jssenyaiadors dE' la marxa de l' excavadó,
Aqu!?sta uti~itZrldó ha estat, alme:lys en alguns momenl'S, a contra COI, ja
que diver;;;€s vegades els nivells preseritav€::1 algun pendent. Aquest fet ha
impedit i aprofita:í::i<2nt de]s objectes no coordenats i ha dificultat moH
F
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l'assígnació arqueoestratig rMica deIs coordenats. En tot casI l'aplicació de les talles
ha permes l'excavaci6 més o menys satisfactoria de la seqüencia superior, donada
la dificultat extrema que hi ha per fer-Ia estratigraficament en detalL A la
seqüencia inferior, amb canvis litolbgics dars i sense la presencia de grans blocs,
es podra replantejar de nou l'aplicaci6 del sistema estratigrafic.
A l'excavació s'han ceordenat els ossos determin ables de la categoría
considerada com a macrofauna (grans i mitjans mamífers i aus), les estelles de
més de 3

CID,

la indús tria lítica de talla superior a 1 cm (o inferior si esta

retocada), la indústria bssia, les plaque tes de sorrenca, els ocres i el fragments de
codol cremats a partir d' 1 cm, i els mol ·luscs marins o al tres elements
d'ornament. La resta d'objectes han costitult el grup de no coordenats. També es
van coordenar els travertins a partir de 10 cm d' amplada (és a dir, quan
granulométricament es consideren blocs) i, en els últims anys, els travertins
cremats a partir de 3 cm.
Tot el sedi ment s'ha tamisa t amb aigua amb un garbell d'} mm de malla i
s'ha triat en seco En els quadres concrets destinats a reco11ir les res tes de
microfauna s'ha rentat amb un garbell de 0,5 mm.
L'excavació ha deixat qu atre seccions visibles. Aquestes i tates les
interseccions entre els rnetres quadrats, tant langitudinals com transversals,
secdons que es van destruint a mida que l'excavaci6 avan~a, s'han dibuixat en
detall a escala 1/10.
Els nivells d'ocupació interessants s'han dibuixat a escala 1/10 o ]/5. Quan
agues t interes ha estat molt gran, s'han fet motlles amb latex.
Cartografía automatica
Com a refon; al metode d' excavaci6 de la cova de l' Arbreda, s'ha ideat un
programa de cartografia autom~tica pels objectes coordenats, és a dir, un
programa que permet la representaci6 de les seves projeccions, tant en vertical,
com en horitzontat de la mateixa manera com ja es fa per altres jaciments.
Les projeccions en ve rtical. que poden ser en sentit longitudin al o
transversat ens pedran aj udar a d etermin a r el nivel! arqueo logic d 'alguns
objectes concrets, que de moment els hem guardat com de nivell indeterminat.
En els primers an ys, aquestes projeccions es va n fer manualment.
Sistematicarnent es projectaven to ts els objectes en dos sen tits; el transversal i el
longitudinal, sempre amb franjes estandars de 20 cm. Aques t treball el va fer per

; 3 Id
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¡es campanyes de 1975 i 1976, E Boutié (Boutié, 1977). Posteriorment va ser J.

Barris el que va repetir aquestes dues campanyes, a les que va afegir les que van
terur lloc fins I'any 1981 (Barris 1980, 1981, 1984).
L' any 1987 vam iniciar la informatitzaci6 de totes les dacles a fi de poder

realitzar les projeccions de manera automatic3"
D/aquesta manera D. Brusi i

J.

Mas han ideat e] programa de cartografia

automatica, el qual han anat discutlnt amb nosaltres i que és específk pe; les
necessi{ats de l'excavadó de YArbreda. Treballem per aquest fi amb l'ordinador

VAA del centre de calcul de la Universitat de Girona i amb el pIoUer del centre de

calcul de la Universitat Autor,oma de Barcelona,
que es{-a interc-omunicat amb el de Girona,

á

partir del VAX d'aquest centre

De moment hem obtingut les prímeres proves de projec:dor,s i el programa
0S

troba pracHcament a pum; pero,

peT

manca de temps¡ no hem púgut presentar

eIs seus resultats en aquesta tesL
l'ESTRATIGRAFIA DE LA COVA DEL'ARBREDA

Lestratigrafia de base de la cova de l'Arbreda 1a vam publicar a Soler &

Maroto (1987 a); a partir de ltavors aquesta descripció és la que s'ha anat utititzant
en els diversos tY'cballs.
Sen:;,e apartar-nos d'-ella -l'estratigrafia, logicament, és la mateixa-,
Zlprofitarem ara per aprofundir-la, incorporant els conelxements que hem anat
adquirint en quan a la interpretadó 5z'dimentologica, diagenetica i eTono

cultural, i corTegint e!s errors que hi teniem. També presentem la numeració deIs
nivells arqueologks, que fías ara no havíern divulgat.
Cal tenir fnolt en comptP., en la interpretadó estratígrafica i seditnentologiea

di? la cova de l' Arbreda¡ i de la resta de caves del Redau, el seu contex geologic.
Efect~vamentJ

no tenim nodels paraHelitzables d'evo:uci6 de eovéS ooo!"tes en

travetí de cascada. El comportament d'aquest, {adlment fraclurab;e i erosionable
degut a la seva alta porositat, la morfologia parHcula: de les caves del paratge~
enCara no coneguda del fot i !a seva situació georflorfo]ogica peculiar! tan
l

propera a una formadó superficial argHosa ben dl?senvolupada, fan que e]s

reomplír.¡enlS resultants s'apartin rnolt de]s habitualment existE'nts dins de
coves obE'rtes en formadons cakádes més potents i menys poroses o deis abrics
dassks situats en espadar;; cakaris.
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Com ja hem apuntat, una altra gran dificultat en l'estudi estratigrilfico
sedjmentologic de l'Arbreda rau en el fet que la cova ha es fat absolutament
reompler ta -adhuc per sobre del seu volum de cavitat- i practicament del tot
enfansada. Les seves morfologies actual i passades només es van endevinant a

mesura que es va excavant. Aixb fa que la descripció deIs sediments no es pugui
fer des d'una aptica de visió de conjunt del jaciment, amb la qual cosa la seva

interpretació és limitada; a mesura que vagin avan~ant els treballs d'excavació
s'aniran millorant les interpretacions. Si algun dia el jaciment esta suficientment
excavat -que no totalment, ja que cal deixar sempre testimonis per a la correcta
observaci6-, llavors la interpretaci6 pedra ser optima.
En la descripció que segueix utilitzarem tots els sectors on s' ha excavat. Així
i tot no tenen

p e rqu ~

ser representatius de la to talitat del jaciment. Podríem dir

que segurament constitueixen una representa ció de la seva area central.
La nostra excavació -el sector beta i l'ampliació del sector beta- logicament
és la que ens aporta més informació. El sec tor alfa ens serveix per d escriu re els
sedimen ts que topograficament es troben per sota deis de la nQs tra excavació i per
continuar cap el nord/ amb el sector gamma, els sedi ments m és superiors del
sector be ta (fig. 50).
La deseripció la fem de dalt a baix.

A- La terra rossa

Ta t l' es tr at superficial que recobrei x el jaciment

est ~

format per argiles

verm elles, terra rossa, que procedeixen del sOl fersiaJític del pla d'Usall, situa t a
una cota superior a la de les les caves.
Es tracta d'unes argiles moIt pures, de color vermell fosc, ferruginoses,
d 'es tr:.1 ctura poligonal. Contenen bIocs de travertí, al g uns de dimensions
superiors ai m e tre, i relativament poes roes i granuls. EIs cargols terres tres i les
restes de microvertebrats hi s6n molt abundants. Els fragmen ts d'estalagmita són
absents, i els travertins mai no estan recoberts de concreció.
Aquestes argiles s'acumul en en diver sos moments postglacials sobre el
reomplim ent de la cova erosionat. No co ns titueixen cap nivel! arqueo logic

j

generalment són es terils. MaJgrat a ixo han p ropo rciona t diversos mater ials
arqueolbgics en sec to rs aHla ts, se mp re de m anera di spersa

j

sense es tar

norm a lme nt in situ. D'altra banda recobreixen el talús que hi h a entre el pla
d'Usall i el riu Serinyadell, i per tant presenten un fort pendent cap a l'oes t. AixÍ,
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al jaciment les trobem a 2 m per sobre el pla O en el sector gamma i en el cantó
mé, oriental de rampliació de 1979, í a Ilns 2 m per sota eí pla O en el costat més
occidental del sector oota.

Cal suposar, per la seva posici6, majoriUriament sense cap protecd6
travertínica, que bona part de la tena rossa ha estat sotmesa a la biotorbadó del
bose i, abans que eJ vessant quedes del tot estable, 50tmesa a l' evolud6 d' aquest.

Només en els Séctors gamma sobretot, i part de 1'a1fa, s'ha mantingut
resguardada de l'evolució del vessant; per aixo en aq14ésts Hocs l' estratigrafia de la
terra rossa té més vaIidcsa.
El contacte entre ella í el reompHment Jnferior sembla correspondre a una
superficie d'erosió (fig. 51).
l

E-El reomp1iment propl de la cavllat

Per sota de la [erra rossa trobem el reornpilment més característic de
l' Arbreda, que és essendaJmenl pleistocenic, bé que la seva part superior podria
ser nolocena. Hi hem diferenciat dues seqü(mdcs prindpals separad<?s per un dar
contacte erosiu! visible al sector alfa! tant a les seves seccions nord i sud! deixades
pel sondatge de 1973, com a l'est, reexcavada per r.osaltres.
A la part basa! de la seqüenda superior, en el sector alfa, s'inicia una bossada
d'alteraci6 -que constitueix una paragenesí de fos!ats-, que afectara enca7a més
al;; dos estrats de la seqücnda inferior,
Rl- La séqüenda superior

Compren des del contacte amb el terra rOSGa fjns aIs 6/30 m de profunditat,
aproximadarnent¡ en el sector alfa.
Esta formada per argiles dares més {) ff'.enys arenosE'S que contenen
quantitats variables, sempn: importants, de blocs i roes. Aquests blocs i roes a
vegades s'agrupen en horizoñls bTétxoides, Algu!1s deIs bloes destaquen per les
seVéS grans dimensions.
Aquesta s!?qJenciu¡ bé que és moH difícil de subdiv¡dir~la en estrats{ no és
homogenja en profunditat, ni tampoc lateraln'ent. Arq'heolbgicarnenL hem
identificat a llexcavadó 9 nivells culturals.
S'inicia. amb un tram pobre {niveH A}¡ en algulls punts esterit que conté
nombrosos blocs i roes de tTavertL Quan més cap a l'est¡ esta rr,enys erosionat 1 té
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més potencia (al sector beta nom és es troba de m anera clara a la banda deIs
quadres E). La seva base se si tua entre els 2AS ro i 2,65 ro de profunditat so ta el
nivell O a la secció est (secció E/F), i en el seu sostre hi tenen la base alguns grans
blocs que responen a l'últim enfonsament de la cober ta travertínica.
Per so ta, i a mb el matei x context sedimen tol bgic, trohem un niveU
arqueologic pobre (nivell B), p ero no tan dispers com l'a nterio r, que es

caracteritza per la presencia de puntes d'escotadura solutrianes. És un nivell
prim, normalment d'uns 15 cm. A partir de la banda deis

e ja no

es troba, per

estar erosionat, i a la deIs D només hi és de m anera escassa.
A continuació, en contacte amb l'ante rior, trobe ro el primer nivell
arqueologic ric (n iveU

e, abans

solutria nivell superior), amb fauna abundant i

amb una indústria del solutria superior. Sedimentologicament no es diferenci a
gaire del tram

anterior~

pero ara comencem a trobar fragm ents d e traver tins i

objectes arqueolbgics recoberts de concreció. En els llocs on era més dens, e n el
nord -es t, aquest ni vell arqueologic tenia un color més fose degut a les cendres
que con tenia. Aquest nivell ja s'estén fins la banda deIs B i la seva po tencia varia
entre els 20 cm i els 45 cm.
Per so ta aquest nivell ar qu eologic clar, continuem trobant altr es material s
solutrians dins d'un context arqueologic més pobre i més dispers (nivel! O, abans
solutriA ni vell inferior), dins del mateix eontext sedirn en tol ogic. Aquest nivell
presenta un grui x entre els 20 cm i els 40 cm.
Més aval}. aproximadament en tre 3,40 i 4,60 m, i arreu deIs sector alfa i beta,
trobern enormes blocs de travertí, que han de respondre a un enfonsarnent
important l general de la coberta . En els espais que deixen Iliures els b locs hi
trobem un ni vell arqueologic ric (nivell E, abans grave ti a nivell superior),
almenys al nord-est, on les cendres, m olt abundants, 1i donen punt uaJment un
color negre; la seva indústria correspon a un gravetia. superi or i té una potencia
entre 15 cm i 55 cm.
Per so ta aquest niv ell, i seg uint en el matei x contex sediment ologic,
continuem trobant e lements gravetians, pero ara dins d'un context for <;a m és
pobre i m és dispers (nivell F, abans grave tia nivell inferior). Aquest nivell amida
entre 30 i 60 cm de gruix.
Per sota els grans blocs s'hi troba un nou nivell arqueologie, el més rie de is
fins ara exeavats a la cova de l'Arbreda (nivell G) i que té una potencia de 40 cm a
60 cm . En eH hi ha poes blocs i disminueixen les dim ension s d eIs roes.
Culturalment eorrespon a l'auri nyacia. evolueionat. En e l sector alfa, en aques t
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niveH comencen a apar?úxer traces de l' alteradó, que gradualment s' anira fent

més intensa. BIs travertins es presenten alterats, fadlment erosionables i a volies
amb una acumulaci6 de sllici (manganes) que els rerobreíx. Cap el sud, l' alterací6
desapareix.
A cont1nuació, en contacte amb l'anterior 1 aproximadament entre els 5 ro i
els 5,25 m de profunditat, trobem el nivell H, la indústria del qual correspon a
l'aurinyaci~ arcaic. En aquest nivell, l' alterad6 present al sector alfa el diferencia
sedimentologicament del sector beta. En el primer; gran part dcls bIoes i roC$
desapare¡xen i el sediment es fa cada vegada més argilós degut a la desaparició
deIs carbonats; en el beta, els roes 56n molt abundants, el sediment és més
granulós i també. hi ha grans blocs de traverti, La part superior d'alguns d'ells ja
apareixia al ruveH supra-Jacent, El niveH H té un gruix de 20 cm a 45 cm.
Per sota, i sense diferenciaci6 sedimentologica es troba el nivell 1; ja
mosteria, que és ric sobrefot en elements Hiles, oc que els objectes es lroben de
manera dispersa.
En el sector alfa, degut a l' aHerad6, els bIoes desaparehen del tot i e:ls roes
56n cada vegada més esrassos í sempre aIterats (reeoberts de síHd i molt
erosionables). La matriu és cada vegada més argHosa, La fauna és molt escassa (ha
desaparegut en gran part)- Aquest tram s'acaba amb un contacte erosiu situat
aproxÍIYIadament als 6,30 m de fondaria al sectOr alfa.
Al sector bet<! la bossada d'alteració no l'afecta, i per tant és de més bon
definir, Els roes són abundants i la fauna esta ben conservada; no s'ha
profunditzat, pen\ lant ('om al sector alfa, S/ha dc:ixat entre 5,65 m i 5/80 m.
El niveU 1 mesura uns 50 cm de po::encia al sector alfa; al sud del sector beta
agafa mé;; espessor i té un mfnim, de mome!'!t! de 60 cm, Si el contacte eroshl
visible al sector alfa es mantingués horitzontal alllarg de la secci6 E/F, arribaria a
una potencia de 105 cm; és (adl! pero, que aquest contacte pugi i que el n1veU no
sigui tan espes, D!cJtra banda? es el primer nivel! que es traba clarament reparHt
per tata la superficie del sector beta.
t

B.2- La seqüenda inferior
La seq:Ji:ncia inferior! només coneguda al sector a!fa, eS dívideix¡ fi::-ts eIs 8,80
X1.1

de proíunditat cAcavada, en dos estrats diferents, igualmer,[ separats pcr un

contacte erosiu. Tot ella encara es troba alterada.
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B.2.1- És un estrat format per 1,8

ID

d'argila vermellosa, de color més dar

que l'argila suprajacent. Sembla correspondre al punt maxim d'alteraci6, que
després va disminuint cap a baix. Es caracteritza per l'abundancia de taques
grogues, que corresponen a ombres de granuls de tra vertí; no hi ha cap bloc ni

roe. Aquest estrat és molt homogeni i arriba fins uns 7,50 ID de fondaria. És pobre
en elements lítics i faunístics, bé que el sector excavat no pot ser de cap de les
maneres representatiu d'ell degut a la forta alteraci6 que l'afecta.
Conté nivells mosterians, essendalment excavats al sondatge de 1973. A
l'etapa moderna es va iniciar lleugerarnent la seva excavació (el nivell JI que es
va profunditzar UTIS 10 an al sector alfa).
B.2.2- És un conjunt d'estrats constitui'ts per una serie de capes Hitades, amb
un cert component tractiu, formades per sorres de diametre de gra variable i
llims. Conté alguns blocs i roes alterats, amb conerecions de manganes, en el seu
traro superior. A partir de 8 m, disminueix el nombre de roes i desapareixen els
blocs.

Actualment no aflora (es troba eobeIt), fet que ens h a impedit poder-lo
descriure més acuradament.
Les restes arqueologiques (indústria lítica i restes de fauna) s6n molt
abundants i corresponen també a niveUs mosterians excavats en 1973. Alguns
deIs ossos presenten un aspecte rodat.
El talús oest

La zona més occide nt~l del sector beta correspon al talús existent cap al riu
Serinyade ll, i per tant el seu reompliment superior és atípic, perque correspon a
una zona d'erosió i resedimentació. Comen<;a molt més avall deIs 2 m per sota el
pla O i s' hi trcben els enormes blocs de travertí que eonstitueixen ¡'entrada,
fracturada, de la cova; entre ells i sota d'eUs s'ha acumul atterra rossa, Els poes
materials arqueolbgics que conté no es traben en posició primaria. A partir deIs
4,70 ro de fondari a, trobem el reompliment de la seqüencia superior, a ra ja i tl
sitll, i que presenta un fort pendent cap al nord (fig. 45). Es traben alguns objectes
deis nivells anlics del paleolític superior, pero a causa del fort penden t és mott
difícil individualitzar-Ios, i després, de seguida, els mosterians del nivell L
Els travertins que cons tituei xen l'entrada tenen la seva continuYtat lateral
amb la volta de la cava, pel cantó nord, i amb els del sector sud-oes t, per l'altre.

pe

I

I

ss;
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El sector sud~oest

El sector sud-oest del sector beta presenta un reompHment diferent que de
moment no tenim correlacionat amb el de ia resta de l'excavad6. Aflora
puntualment a les secdons sud i oest (fig.45). Sedimentologkament es
caractcritza per la presencia, dlrectament sota el terra rassa; d'una matriu arenosa
calcificada.

Aquesta sorra es troba en contacte amb abundan:s fragments de traverttns
fracturats in situ i que tenen la seva continuad6 lateral amb els de l'entrada. Uns
i aUyes s'ajunten en una columna travertínica en formaci6 situada a i f angle sud

oest. La riostra interpretadó provisional és que aquest conjunt travertínic separa
una area de sedimentaci6 al sector sud*oest¡ i potser també sud, del sector beta i
l

que la nostra excavaóó ha tallé!: just a pare de la separadó. ho just per apreciar i
excavar molt lleugerar.vant aquest a]tre reompliment en els q',Jadres AS, B5r

es í

D5. En elL el moster!a hi fa la seva aparidó molt abans que a la resta de
l'excavadó, Ja que surt practkament en contacte amb la tena rossa. La trabaBa
d/una lamineta Dufour entre aquESta i el mosteria ens fa suspitar l'existencia de
1

també paleolític superior potser ara majoribJrlament erosionat, en el sector sud
f

oest.
LA CRONOESTRATIGRAFlA DEL JACIMENT
Les datacÍons absolutes del jadment
A les taules 18-24 presentem totes les cataéions abso!utes sobre la cova de
l'Arbreda anteriors a aquest treball (Delibrias et 31.. 1987; Yokoyama ef aL, 1987 a;

BiscllOff et al., 1989; Soler & 11aroto, 1993; Aíaja, 1994). D'aqllestes n'hi ha moltes
que cal considerar de caracter experimental; la seva utUitat

est~iba

més en el

corteixeruent i ruillora deL metode c¡ue no en contribuir a la cronoestratigrafia del
jaciment.
Per a la Cá)DOestratigrafia¡ tindrem en co~pfe essencialment les datacions
de carlxmi 14.

Les noves datadons absolufes He AMS
Com ja hem €xposat, les noves datacions absolures que preseniem, pel
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metode del 14C per espectro me tri a de masses pe r acceleradoT han estat
1

realitzades al Laboratori d'Oxford, en el maTe de la realització d 'aquesta tesi

doctoral. Són les següents:
- ARB. E3 CE103 2.695
(Arbreda, qua dre E3 talla CE103 núm. 2.695. Mostra: os. Aurinyacia que
corres pon a la dataci6 de radiocarboni convencional de >33.500 BP),
Resultat:
0xA-3729

37.340 ± 1.000

o''C ~ -19.9 per mil

Aquesta datació l' hem fet realitzar per saber si hi havia entre l'aurinyacia
arcaic i l'evolucionat un petit nivell intermedi corresponent a l'aurinyaciil antie.

Aquesta hipotesi es recolzava en dos arguments:
- Les 2 atzagaies de base fesa conegudes en aquell moment es trobaven al
sastre del nive ll (les atzagaies de base [esa tradi cio nalme nt s'adscriuen a
l'a urin yacia antie)

- La discontinultat cronologica semblava massa gran e ntre els dos nivells
aurinyacians c1ars.
La datació va refusar la hipotesi, com després ho ha fet l'es tudi detallat deIs
ma teri als, i ara sabem amb seguretat que a l' Arbreda nornés tenim dos nivells

aurinyadans: un de molt arcaic i un altre de molt recent, amb una discontinuttat
cronolb gica molt important entre ells.
- ARB. E2 BEl11 5.651
(Arbreda, quadre E2 talla BEll1, núm. 5.651. MastTa: os . Aurinyacia que
corres pon a la dataci6 de rad iocarboni amb la h?cnica de l'accelerado r: 38.500 ±
1.000 BP de mitjana. Ens jnteressava saber si aquest nivell és el mateix que el de
la mostra anterior, a més de verificar la datació coneguda fe nt-la ara sobre una
mos tra d'os, davant l'escepticisme que alguns prehistoriadors havien mostrat
sobre la validesa de les mostres de carbÓ).
Resultat:
OxA-3730

35.480 ± 820

o''C ~ -19.9 per mil

- ARB. E2 BE116 5.920, 5.927, 5.930
(Arbreda, quadre E2 talla BE1I6, núms. 5.920, 5.927 i 5.930. Mostra: os.
Mos teriA amb les datacions de radiocarboni per la tecnica de l'accelerador: 40.400

± 1.400 BF de mitjana. En aquest cas, l/objecti u era completar les da taci ons de
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Yaurinyada arcaic i del mostéría recent de

r Arbreda

amb el matcix miHode i

mateix tipus de mostTes).
Resultat:
44,560 ± 2,400

OxA-3731

6''C = -18.1 per mil,

La datadó del niveH H {aurinyada arcaid
La base de

l'aurinyad~

va ser datada també pel metúde dei carboni 14 per

accelerador, Quatre carbons (procedents d'E2 BE116) van donar les quatre
datadons següentsf expressades en ka -milers d'a..'1ys- (Bischoff et
37,7 ± J ,0 (Al'>. 3779)
37,7 ± 1,0 (AA 3780)
39,9 ± 1,3 (AA 3781)
38,7 ± 1,2 (AA 3782)
La mitjana publicada dfaquestes datacions és: 38500 ± 1.000,

aL~

1989):

Hí havia una datació previa pel que suposa.veffi l'aurinyada anfk de
l'Arbreda: 25.830 ± 400 (DeHbrias et aL, 1987). Aquesta data caUa revisar-la¡ ja que
des del primer mornent es va significar com

El:

excess:vament moderna, Els

carbons per obtenir-la varen ser agafats de diferents Hocs de les taBes més altes;
en principi de les

primen~s

que s'excdvaren d'aquell nlvell aurinya('ia, Ara sabem

que barrejarem alguns carbons de l'aurinyacia evolucionat,
Aquesta datació es va refer. Vam fer datar una mostra de carbons del sostre
d'aqnest níven (E2 BE104A, lOSA, 106, 107; E3 CCl03, 104, lOS, 106. Ara teaím la
certesa que totes són talles corresponents a l' aurinyada aredie). La datadó per 14(:
-convencional va donar (Soler & Maroto, 1993):

> 33500 Bl' (Beta-46690),
Aques!'3 datadó no

es contradiu amb la mltjana de 38.500 ± 1_000 BE

A més, ara cal afegir les dlles datador.s noves que hem esmentat: 37.340 ±
1.000 i 35.480 ± 820,

Pcr tant ei cünjunt de datacioTIs absolutés 14(: q'Je ü?-njm pe! al nivell H,

e-xpressat en ka ¡ amb un dedmai, és:
37,7:: 1,0

±10
39,9:: 1,3

37~7

1

38,7 ± 1,2
37,3 :': 1,0
35,5:: 0,8

>33,5
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L'última datació és coherent amb la resta, pero no ens serveix per calcular la

mitjana. La penúltima, per la seva banda, sense ser dolenta del tot, no se
sobreposa amb les al tres; així tampoc la utilitzarem per calcular la mitjana. Per

aquest ca1cul farem les cinc primeres datacions. El resultat, expressat en ka i amb
un sol decimal, és el següent:
38,3 ± 0,5
Podem fer una consideració relativa a l'estratigrafia aurinyaciana de
l' Arbreda després d' aquestes datacions:

- Hi ha una discontinultat cronologica important, de l'ordre deIs 16.000
anys 14(:, entre l'aurinyacia evolucionat (22.130 ± 220) i l'arcaic (38.300 ± 400). Esta

representada a vegades per 5 cm de sediment, a vegades per un contacte, pero les
discontinu"itats, dfaltra banda, no són rares a les coves.
- L'aurinyacia arcaic és clarament diferent de l'aurinyacia evolucionat que el
superposa. Aquest últim presenta una indústria més petita -microlítica-, tallada
en un altre tipus de sílex, lamine tes Dufour encara més abundants i atzagaies
losangiques.
La datació del nivell 1 (mosteria recent)

Aquest nivell superior mosterül va ser datat també a la Universitat
d'Arizona pel metode del carboni 14 per accelerador. Tres carbons (procedents
d'E2 BE116) van donar els resultats següents (Bischoff et al., 1989):
39,4 ±.1,4 (AA 3776)
34,1 + 0,75 (AA 3777)
41,4 + 1,6 (AA 3778)
Excepte la segona datació, les altres dues són coherents entre elles i amb les
datacions que es van fer al mateix temps deIs carbons agafats una mica més
amunt, a la base de l'aurinyacia, acabades d'esmentar. Es va deixar de banda la
segona i es va calcular la mitjana de les altres dues: 40,4 ± 1,4.
Ara, com hem dit, tenim una nova datació: 44.560 ± 2.400.
Per tant, totes les dataclons absolutes 14(: que tenim per al nivell I,
expressades en ka i amb un decimal, són:
39,4 + 1,4
34,1 + 0,8
41,4 + 1,6
44,6 ± 2,4
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Per calcular la mitjana dfaqu~sts TBSu]tats podem procedir de dues maneres:
fer la mitjana de només la primera i la tercera datadons, perqu~ s6n le$ úniques
que se sobreposen, O fcr la mitjana de les quatre consjderant que la quarta esta
apartada de la tercera en un ordre semblant a la primera de la segona i que totes
formen part a]eatoriament de la mateixa successi6.
Procedint del primera. i calculant de nou la mitjana per aplicar la formula
de l'interval de confian<;a per les mitjanes per unificar crHerís, obtenim el
f

f

següent resultat:
40,4±1,1
Procedint de la segona manera obtenim:
39,9 ± 0,6

Coro padeffi apreciar, au\bdós resultats són molt semblants i de fet es

validen l'un a l'altre. Tanmateix, la utilització de tots dos ens sembla correcta.
Davant la nécessitat de citar-nc un d'ells, donarem el segon perque aprofita més
dades.

Datadó absoluta i relativa del reompHment
De l'analisi de totes les datadons absolutes existents per a la cova de
1

1 Arbreda í deIs cO!l.€ixements que ens puguin aportar indicis de cronología

relativa: presenten"t el següent 3ssaig cronoestratigrMk pel jacimenL
A. Tena

rOS$t:!

La seva edat és incerta i pe! que sembla, diversa. Ha proporcionat diversos
materials a:-queologics en sec!ors aiHals i de manera dispersa¡ a excepdó del
sector gamma on es troba un enterrament del neo1íüc final o ci11colítk. AixC
s'acumula en diverses etapes durant l'epoca postglacial: neolític antier neolític

mitja neoHtic final o cakolHic, bronze !inat época romana,
l

(Tarrús, 1981,

1986).

íl1 Seql1cncia superior
Nivell A. Fins ara anomenat postsolutrla. La poca indúslria litka que conté
ens fa pensar, amb reserves, que

es

mesolítka, per tant; d'edat

pos~glacial

F,

B\lrjachs el situa, a partir de l'E:stud¡ pol·Unic, al tardigladal o a inicis de l'holoee

200

LES CQVES DEL RECLAU

(Burjachs, 1993 i comunicació oral); en canvi, G. Alcalde, per l'estudi dels

rosegadors, just abans del tardiglacial (Alcalde, 1987).
Nivell B. Conté solutria amb puntes d'es cotadu ra de tipus mediterrani
(solutreo-gravetiA). Pels paral·lels datats el podem situar entre els 16.000

sr

i

17.000 sr.
Nivell C. Conté so lutriA superior. Esta datat en 17.320 ± 290 Sr.
Nivel! D. Conté solutria, probablement també superior. Esta datat en 17.720
± 290 Sr.
Nivell E. Conté gravetia superior. Esta datat en 20.130 ± 220 Sr.
Nivell F. Conté grave tia. La seva cronologia se situaria entre la del nivell E i

la del G (entre 22.000 i 20.000 Br aproximadament).
Nivell G. Conté aurinyacia evolucionat. Esta datat en 22.130 ± 220
Nivell H. Conté aurinyacía arcaico Datat en 38,3 ± 0,5 ka BP.
Nivell l. Conté mosteria recen!. Datat en 39,9 ± 0,6 ka

Br.

Sr.

B.2. Seqüencia inferior

8.2.1. Nivells mosterians, no da!ats.

6.2.2. Nivells mosterians. El tram entre 8,40 i 8,80

ID

de profunditat, el

podem situar, a partir d'una lectura favorable de les datacions experimentals,

amb prudencia entre 74.000 i 93.000

Sr.

Sector sud-oest
Mostería del sector sud-oest. També a partir d'una lectura favorable de les
datacíons experimentals, el podem situar, amb reserves, entre 120.000 i 165.000

Br.
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Nivel!

Mostea

Edad He (anys)

Gif 6418

Solutria ruveH sup.

carOO

17320 ± 290

Gíf 6419

So]utria niveH inL

caTOO

17.720 ± 290

Gíf 6420

Gravetia ruvell sup,

caTOO

20.130 ± 220

GíE 6421

Aurinyacia evolucionat

carOO

22.590 ±290

Gif 6422

Aurinyacih ántic

carbó

25.830 ± 400

Referencia

Tarda 18,- Datacior¡s absolutes He dels nívells del paleolítíc superior de
L4rbreda realitzades per Delibrtas et al. (1987),

Nivell

Mosf:ra

Edaf (anys)

ESR
Solutriá ni", 1

Mandíbula,

Pa-231/lj<D5

Th~230fU-234

Ra-226JU 234

10.300:T200

12.500~6/:tÜO

10.700±3.100

w

23AOO±5J}(lO

Sstella
SolutrLl niv 2

Mandiliula

17.300:::4,200

2LOOfr15.000

GravetL1 niv.:2 Ma.n_díbula

17.8Oü:::4.&10

16.600±10500

17.6C'Ü:".:6.200

243ü::t:4.400

18.10J::8.700

i6]00±5.300

20.60014.400
30.600;;9.400

hstella
+lú,7Oú

83.000
-í:k70C

Mo s teriaí 8,4 -8,6 f Estella

'raulCl

19-

Dat{jeiOt18 absofutes del

rcspectromcfria gamma

U987 a)"

flO

438,200

+36.800

85.100
,26.700

89.100
-24.300

reompliment de

l'Arbl'cda per

desfyucUva i I'ESR~ feaUtzades per Yokoyama el al.
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AurinyacHl arcaic (E2BE 111, 550-555 cm)

Rel. lab. Moslra

Edal

AA 3779

carbó

37,7 ± 1,0 ka

AA 3780

carbó

37,7 ± 1,0 ka

AA 3781

carbó

39,9 ± 1,3 ka

AA 3782 carbó

38,7 ± 1,2 ka

Mosleriá final (E2BE 116, 575-580 cm)
Re!. lab. Moslra

Edal

carbó

39,4 ± 1,4 ka

AA 3777 carbó
AA 3778 carbó

34,1 ± 0,75 ka

AA 3776

41,4 ± 1,6 ka

Tau. la 20. - Datacions absolut es He ASM de l'auriny acia arcaje
mosterii) final de l' Arbreda (BisellOff et al., 1989).

del

Aurinyada
Rel.lab
Bela·46690

Mostea

Edal

carbó

>33.500 BP

Ta ula 21.- Datació absoluta l4e

(Soler & Maroto, 1993).

trad iciona l per I'aurinyacia de I'A rbreda
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Mosb'es

Fondaria (cm)

Edat23lPa/235 U (any.)

Solutriií
Os
Os

336,00
349,00

11 ± 1
11 ± 1

Gravetla
Os

394,00

22±1

551,00

30 ±8

610,00
650,00
650,00
750,00

>300
12± 1
25±3
71 ± 2
79±4
165 ± 13
80±4
135 ± S
92±5
86±5

Aurinyada
Os
MosterÍa
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
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790?OO
790,00
830,00
830,00
850,00
870,00

Taula 22.- Datadons absolutes per espE'ctrometria aLfa, sobre ossos
procedent" del sector alfa (Ajaja, 1994).

Mostres Fondaria cm

Edal U-Th

Os

475,50

13±2

Os

502,50

9±1

Os

569,50

15 ± 1

Os

578,00

14 ± 2

raula 23.- Dátocíans ahsolutfs U-Th obUngudcs sobre spectrometr¡"a alfa
sobre (Jssos de í'excilvaciá del Settor [lefa (Ajaja¡ 1994).

Mosteria quadre A5 (sector sw}

Mostres
Os
Os
Os

Fondaria cm

Edat U-Th (Ka)
± 23
125±9

468/,50
4'76,00
479,00

Ta"Ín 2
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179 ± 15

Dalac¡'ons a"soIU!i>c; s()v"re O.c_sos
obtingudes per especimrnctria alfil (Aiaja, 1994).
,

v<,,,",

~iJ

,<;.,
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"
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L'EVOLUCIÓ DEL REOMPLlMENT DE LA CaVA DE L'ARBREDA

No coneixern en detall quin padia ser l'aspecte i la morfologia de l' Arbreda
quan fou ocupada per primera vegada, ni tampoc quan va tenir Hoe aquesta
ocupació. Suposem que la cavitat presentava, dins l'orientaci6 general nord·sud,
una morfologia dividida en unes poques arees diferents, no tates situades a les
mateixes cotes topográfiques.
En aquella on es traba el sector sud-oest sembla que tenim les primeres
ocupadons conegudes per ara, en un dipbsit de sorres. Són mosterianes i podrien
correspondre a la segona meitat de l'estadi iso topic 6.
A nnea on s'escaigué el sondatge del sector alfa, que a ¡'oest queda limitada
per la paret de travertí, les primeres ocupacions conegudes, que es recolzen en
part sobre aquesta paret que s'estén per la base de la cala, també són rnosterianes
i es troben dins del primer paquet sedimentari que per ara coneixem en aquest
sector, que podria correspondre als finals de l'estad i isotopic S. Aquests sediments
eren, almenys en part, dipositats i rentats per corrents tractius.
A aquests primers moments es van succeir d'altres, també dins del
paleolític rnitja, en els quals va predominar la sedimentació per decantaci6.
Ja dins I'es tadi isotopic 4, part del sediment fins aquell moment dipositat va
ser erosionat i d es prés cobert per noves aportacions tam bé argiloses,
acompanyades aquesta vegada d'abundants roes de travertí de la ca vitat.
Almenys part d'aquestes primeres aportacions van tenir lloe fa aproximadament
uns 39.000 anys, dins del paleolltc
paleolític superior.

mi~~,

i poc d esprés fa uns 38.000 anys, dins del

Durant el primer interval de temps, encara en

~poca

mosteriana, va ten ir

lloc la primera caiguda important de blocs. Aquesta caiguda no afecta al sector
alfa.
Desp rés d'una discontinultat cronologica important, es reemprén al voltant
de fa 23.000 anys el diposit de tota la resta del tram superior, dins de l'estadi
isotopic 2 -i potser part de 1'1-, que Corres pon arqueologicament sobreto t a
diferents nivells del paleolític superior. En eH predominen els fenomens de
caigudes de blocs i roes i de sedimentad6 per decantaci6. L'area font de les argiles
d'aquest tram superior és probablement el pla d'Usall.
Potser just després del diposit del primer d'aquests ni vells (el G), potser una
mica posteriorment, va fenir lloc una interrupci6 sedimentaria en la qual es va
produir l'alteraci6 de bona part del reompliment ubicat al sec tor alfa. Aquesta
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alteradó sembla que va ser deguda a una acumulació important de guano a
!'interior de la cova.

Després de l'ocupació de l'aurínyaci~ evolucionat (nivel! G) va tenir Hoc la
més importan!, aparentment, de ~es caigudes de bIoes, que afecta tant el sector
aHa com el beta.

Les ocupacions gravetianes (nivells FiEl fa uns 20,000 anys) ocuparen els
espais que deixaren lliures els grans blocs, Aquést$ blocs no varen ser totaiment

uHrapassats pe1 sediment fins a les ocupacions solutrianes (nivells D. .

eí

B al
f

voltant dels 17.000-16000 anys),

A partir de finals del paleoHtic: superior hi va haver noves calgudes de
blocs, les qua]s desprotegiren bona part del jaciment. Potser aquest encara és
ocupar puntualment durant el mesolítc.

Més tard" el seu reompHment sofreix una forta efosió afavorida per la
desprotc:cció de la cavltat Aquesta erosió segurament és deguda a la variadó de
la Unia de talús entre la cova i el riu Serinyadell, a conseqüencia d'un

€ncaixament d'aquest
En epoca plenament postgladal, el terra rO$sa procedent del pla d'Usall
fossilitza tút aquest reompliment mentre es desprenen els últims bloes. Encara el
jadment s'utilHza puntuaimenl per fer-hi enterraments o acampades molt
".
espOf¡;¡:(¡lque5.
El llac perd definitivament l'aspecte de cova i la vegetació que s'hi insta.l·la
el camufla dins del bose i inida la formad6 d'un sol bru.
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L'AURINYACrA ARCAIC
GeneraIitais

El nivell H/ que conté aurinyacia arcak i que l'hem datat en 38-3 ± 0/5 ka, es
troba repartit per uns 16 m 2 de la TIostra superficie d'excavaci6. A la banda deIs
quadres A esta majoritariament erosionat i només es troben traces d/elL AIs
quadres B5 i D5, de dificil excavadó, no l'hem pogut individualitzar per la
presencia dels grans bloéS de travertí que separen el sector beta del sector sud
oest,. per la presencia de reompliment d'aquest últim i també per ser molt pobres
(en el CS, amb rnés fm'tuna, sí ho hem pogut fer), D'uns i altres només hem

comptat amb alguns objectes coordenats esporádics, peró amb cap dels no
coordenats.

És un nlvell relativament prlm, entre 20 cm i 45 cm com a maxim (el més
prim deIs excavats fins ara a l' Arbreda, després del niveH B).
Tant el seu sostre com la seva base", en diversos punts, es traben en contacte
amb els ruveHs sub-jacent i supra-jacenL Malgrat el contacte, coro hem vist a la
cronoestratígrafia del jaciment, a dalt hi ha répresentada una gran discontinuitat.
A baix en canvC la d~scontinu1tat é$ pe tita,
f

La individualitzad6 d'obj€ctes en els punts de contacte és difíciL EIs
dubloso$ no els hem th"\gut en comple; ahí presentem els recomptes només amb
objectes segurs del nivelL En la Zona oest, el pendent del nlvell es fa gran; a més
hí ha biotorbaci6. Donat que el nivell G (aurinyada evolucionat) esta eros:onat a
la banda dels A, aquest problerna cns ha afectat poe per aquest nivell, cosa que no
passa amb el nivell inferior, on la separadó deis objectes si que ha estat más
probtematica.

Per tanft podem presentar UTIS recomptes segurs pe! niveH H t procedents
d'una excavació moderna, on tot el sedimentat s'ha garbellat amb aiguá arnb una
malla d' 1 mm.
Tots les categories d'objectes arqueologics presents al nivell¡ estudiats poe o
molt, els prescntarem a conttnuació.
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La indústria línca

Materies primeres
La inóústria lítica del niveU H és abundant i majoritariamerH esta tallada en

sílex.. encara que les materies primeres representades s6rt diverses. A la taula 25

podem veure el perrentatge d!aquestes sobre el total de la indústria superior al
cm, ObserveID com els percentatges més signifkatiu$ de materies primeres
corresponen al sílex (67,4%) j al quars (23,5%).
La identifkació d'aquéstés roques, minerals i agregats cristaUins d/aquest

nivell i del nivell subjacent l'hem pogut fer sense dificultat a visu o amb l'ajuda
d'una lupa binoculc.r en alguns casos, donat que previament ja havÍem fet el
trebail deis Ermitons On havíem agafat J' experlcmda. Hem agrupat r pero, totes les

roques fUonian€"s dins la mateixa categorial i hem fet el mateix per ies sorrenqu€s
recristaUitzades. Pe! especificar les roques filonianes ·-0 sub-vülcaniques
concretos que tonün c3idria fer lamines primes.
El sílex és importat, ja que aquesta roca, en abundancia i amb qualital, no es
troba a les arees vernes a S€rinyh. Efectivament, no hi ha cap possibilitat de trobar
al Pla de i'Estany, o a les seves zones limítrofes, noduls o codols de silex
suficientment grans i de qualitat com pe:, obtenir les lamines existents a
l'aurinyada arcaíc, i en general a tot$ els t)ivells de] paleolílk superior de
SerinYEL L'únic sílex local és l'esdis que es forma al Pre*pirineu -('om h0m vist al$

Ermitons- o a la serralada Trans\'€'rsal, que es poi arribar a trabar en forma de
al·1uvior,!) ais mts del Ser o del Fluvia de manera molt escadussera, normatment
de mala qualitat i rates vegades de qualitat aCct1ptable, pero sempre de

dimensions rf'duidissimes.
Una bona part del sílex del nivell H és d'un color cremós característic que el
diferencia del dels altres nlvells del paleoHtic superior. També estar. ben
representats el blau metaUic í el translúcid. Hi ha una petitíssim2. representadó¡
gens significativa, del silex local: hem diferendat 2 restes de s:1ex local de mala
quaHtat.
Aquest sílex ha. de ser imporlál de lluny. A les comarques df' Glrona no n'hi
ha de les caracteris:iques que hem esmentat. Pe] nord, pE'r trobar~lo, cal anar com
a minlm a la reg~ó litoral de les Corbere-s, entre Perpjnya j ;";arbon.<>¡ a U11S 90 km
de Serinya. Pel sud, a la serralada

Pr€'~litoral

i depressi6 del Valles a l'altura de

GranoHers, tamb4 a uns 90 km. No seria e:strany, pero, q\1e donada la quahtat i
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varietat que presenta, encara vingués de més lluny.
El jasp i segurament també és importat; igualment hi ha aquesta possibilitat
per una resta (un bon nucli) de cris tall d e roca verd; no tenjm noticia, de
mom ent, que aques ta coloraci6 en eristall de roca es pugui trobar en el Hit del
Fluvia, mentre que sí es pot trabar en alguns deIs terrenys paleozoics de

Catalunya.
Les altres materies (quars, quarsita, lidita, corniana, roques filonianes,
eristall de roca.. sorrenques r€cristal-litzades, cal caria eodmica, esquíst, basalt) s6n
10cals i recollides, sobretot, en el Hit del Fluvia; en menor mesura en el Hit del
Ser o en els conglomerats deIs relleus detrítics prapers (fig.37). Citem la presencia
curiosa de 2 restes (fragments) de basalt en aqu esta indústria, que constitueixen la
primera cita real d'una roca volea.oka a les indústries d e SerinyA (s/havien citat
diverses vegades erroniamen t), bé que sense més significaci6.
I:única resta de calcaria d'Usall (un cOdol tallat) es podia recollir a poes
metres de la cava.
El percentatge relativament elevat de quars, en una indústria clarament
leptolftica i del paleolític superior, pensem que pot respondre, almenys en part, a
una certa necessitat de racionalitzar el consum del sílex, degut al seu caracter
d'importat.

Tecnica
A la taul a 26 podem veure les fregüencies de materies primeres per la
indústria <1 cm, calculada a partir d' una mostra elevada. A part de que algunes
de les materies minoritaries no estan representades, destaca l'augment que ha
sofert el quars. Aixo és degut a la seva talla específica, d'exfoliaóó dalenta, que
produeix un gran nombre de petites restes de fabricaciÓ . Per aqu est mohu, la
indústria menor d /1 cm no l'hem incorporat en els recomptes generals, per no
distorsionar-los" com, d'altra banda, tampoc es fa habitualment.
I:existenda d ' aquesta micro-indústria, aix í com la deis nuclis, ens
demos tren que la talla es realitzava amb normali tat al jaciment. Citem en aquest
sen tit la pres~n cia d'un percussor de qua rsita sobre un fragment de codol, sembla
que quelcom tallat per ad aptar-lo.
Hem identificat 26 nuclis, o fragmen ts de nucli. A la tau la 27 donem la
seva re partició per materies primeres.
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Lidita
¡aspi
Corniana
Roques filonianes
Cristall de roca
Sorrenques recristal· litzades
Calcad a eocenica
Esquist
Basalt
CalcAria d' Usall

N
1021
356
32
28
18
18
9
8
7
7
7
2
1

TOTAL

1514

Materies primeres

Sílex
Quars
Quarsita
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%

67,4
23,5
2,1
1,8
1,2
12
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
100

TauTa 25.- Freq ücncies absolul es j perce ntatges de les materies primeres de
la Índústria >1 cm del "ivell H de /'Arbreda.

Mat eri es prirneres
Sílex
Quars
Roques filonianes
Quarsita
Sorrenques recristaHi tzades

Esquist
Lidita
TOTAL MOSTRA

N
1652
1137
28

24
4
4
3
2852

%

57,9
39,9
1,0
0,8
0,1
0,1
0,1
100

Tau la 26;- Freqüencies absolutes j percen ta tges de les materies prim eres de
la ind úsfria <1 cm del nivel! H de rArbreda ca1cllla ts sobre una maslra.

Mathies primeres deIs nudis

N

Sílex

22
2

Q~~

Cristal! de roca
Q uars ita

TOTAL

1

1
26

Tau la 27. - Repartici6 per materies primeres deis lIuclis del nívell H de la
cova de rArbreda .
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MaleIÍes primeres deIs útils

Sílex
Quars
Quarsita
Cristal1 de roca
Udita
¡aspi
Corniana
Roques filonianes
Calcaria d'Usall

TOTAL

N
186
20
11

3
3
2
1
1
1
228

%
81,6
8,8
4,8
1,3
1,3
0,9
0,4
0,4
0,4
100

Taula 28.- Freqüencies absolutes j percelllatges de les materies primeres
dels útils retocats del nivell H de l'Arbreda.

Útils
Abrupte
LAmines Dufour 080 fragments)
Puntes Font- Yves
Lamines aurinyacianes
Lamines retocades
Ascles retocades
Rascadores
Denticulats
Osques
Raspadors
Ra spadors-burins
Burins
COdol tallat

N

%

1
92
2
10
25
13
17
18
6
16
5
22
1

0,4
40,4
0,9
4,4

TOTAL

228

11,0

5,7
7,5
7,9
2,6
7,0
2,2
9,6
0,4
100

Tauta 29.- Cla ss ljicació deis útils reJocats del nivell H de la cova de
[' Arbreda.
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Dufours unifacials
senceres
frag. proximals
Irag. rustals
Irag. rnedials
Tota l nombre de restes unifacials
Nombre mínim d'unifacials

%Oufours

%restes

3
13

6
3
13,9

25

17,4

16

Dufows alternes
senceres
frag . proximals
Irag. distals
frag. me dials
Total nombre de restes alternes

Nombre mínim d'alternes
TOTAL DE RESTES DE DUFOURS
NOMBRE MÍNIM DE DUFOURS

43
33
25
54

86,1

155
76

82,6

180
92

100
100

Taula 30 .- Classificació de les lámines Dufollr del niveil H de la cova de
l' Arbreda.

Burins
Burins sobre pla natural
Sobre pla
Doble sobre fractura oposat a doble sobre fractura

N

9
7

2

Burins sobre retoc
Sobre truncadura
Sobre dors
Doble sobre truncad ura aposa t a doble sobre truncadura
Sobre truncadura oposat a sobre dors

2
2
1
1

Burins diedres
De cops late rals
La tero-transversal
De cops laterals opos at a sobre pla
De cops lateral s a posat a doble sobre truncadura

2
3
1
1

TOTAL

Taula 31.- Class ificació deIs burins del nivell H de I' Arbreda.
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Nuc1is de silex
La descripció deIs nuclis de snex és la següent (figs. 52,1; 53,4; 54,1; 55,2; 57,6)
- Nucli laminar bipolar sobre petit nod ul. Inicialment s'explo ta bo na part
del contorn d' una superfície cortical plana i s'adquireix la morfo logia de nucli

ecnic. Després es crea un segon pla de percussi6, perpendicular al primer, per
explotar un fro nt en una altra direcció (41 x31x21 mm).
- N ucli laminar unipolar sobre fragment d' ascla gran i gruixuda, obtingut
per l'explotad ó d' un front a partir d ' un pla de percussió transversal a l'eix de la
pe,a. Angles d'asclat de 700 a 800 (45x33x21 mm).

- Nuc1i lam inar, iniciat, sob re una gran l~mina amb cres ta, gru ixuda,
procedent de l'explotació d'un nucli gran. S' aprofita un pla pe r iniciar
l'explotació d'un ¡ront (50x26x17 mm).
- Nu c1i lam inar bipolar, sobre fragment gruixut procedent segu rament de la
config uraci6 d' un nudi. S' aprofiten d os pIans per obtenir dos fronts de
lamine tes. Plans d'asc1at d 'aproximad ament 65 0 i 45 0 (62x24 x21 mm ).
- Pe tit nucli la minar unipola r, sobre fragmen t p rob ab leme nt de nuc1i.
S'aprofita un pla de percussió per fer un fro nt. Pla d'asclat d' un s 60° (30x24x12

mm).
- Nu c1 i laminar bipolar, sobre fragment probablemen t de la talla d' un nucli.
S' ap rofiten dos pIans de percussió p erpendiculars per iniciar l'explo tad ó de dos

fronts. El, dos plan, d'asclat d'un s 65 0 (45x27x19 mm).
- Nucli lamina r unipolar sobre nod ul que conserva cbrtex. S'explota el
co ntor n d'un pla de percussió prepa ra t transversalmen t a l'eíx de la

d'asclat de 75

0

_

pe~a.

Plans

85 (37x35x34 mm).
0

- Nucli laminar unipolar conic sobre nodul. 5'explo ta gai rebé tot el con torn
ovalat d' un gran pla de percussi6 preparat perpendicular a l'eix de la pec;a. Plan s

d'aselat de 50 0 -700 (57x49x41 mm).
- N u cli lam inar bipolar sobre un nodul molt cortical. Primer s'explota el
conto rn d' un gra n pla de p ercussi6, pero les extracdons s6 n molt corticals.
Després es canvia a un pla de percussió perpendicular a l'an teri or, per iniciar un
fron t, igualment sense exit (69x51x30 mm).
- Inici d' un nucli lamin ar bipola r sobre fra g me nt de nodu!' Prime r en el
conto rn d ' un pla de percussi6 g ra n (co m un nucli conie), després en un pla
prepa rat p erpendicularrn ent a l'a nte rior, per iniciar l'e xplo tació d' un fron t

(54x40x38 mm).
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- 10 petits nuc1is unipolars realitzats sobre fragments gruixuts de sílex
(fragments d'ascla, de nudil de talla, noduls petits) en els que s'aprofita un pla, o

es prepara, de percussió per explotar un front de laminetes (17-27 x 15-24 x 11-15
mm).
- 1 fragment de nueli (el sUex
Nuc1is d'altres

est~

cremat).

mat~ries

- Nucli laminar unipolar conie, de cristal! de roca veTd . 5'explota tot el

contorn de la plataforma de percussi6. Angle d'asdat entre 65 0 i 90 0 (SOX30X23
mm).
-Nucli laminar unipolar conie de petites dimensions, de quarsita. S'explota
el contom circular d'u na plataforma de percussi6 preparada extensament. Angle

d'aselat entre 70 0 i 90 0 (39x27x21 mm).
- Dos nuclis de quars unipolars, sobre fragment i sobre fra gment de codol.
S'exploten bona part deIs contorns d'un pla de percussió preparat. Angles d'aselat
d' uns 90 0 (41x37x31 mm i SOx39x38 mm).
- Un fragrnent petit de nucli de lidita.
Podem observar com no hi ha diferencies en la concepció de la talla segons
la materia primera. Estero davant d'un sitema tecnic laminar, que obté les
lamines a partir de l'explotació del contorn d' una superfície de percussi6 circular
(nucl i de rn orfologia conica), o bé de I' expl otació d'un front creat en un pla de
percussió allargat (nuc1 i de morfologia de "raspador carenat"). La combinació de

les dues maneres, o la utilització doble del segon cas, ens dóna un nuc1i bipolar.
En els nucli s q ue no s6n de sílex, els supo rts que s'obtenen no 56n
estrictament l~min es, sinó més avíat ascles laminars. Aixo és degut a la qualitat
de la materia primera, que no permet més. Pero la concepci6 del nucli és
laminar, és la de l'explotació d'un volum. La qu ali tat de la materia primera
tampoc no els hi deixa optar a l'explotaci6 d' un fronti per aixo són unipola rs.
Les lamines de sílex, com veurem, estaven destinades moltes vegades a ser
un prod ucte final, sense necessitat de retocar-se.

Tip%gia
H em comptabiJitzat 228 útils retoca ts, deIs qu als 3 els hem considerat dues
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vegades

perqu~

els hem dassificat com a útils dobles (taula 29). Aixó ens d6na

225 suports sobre un total

m~ x im

de 1514 restes >1 cm, que constitueix un

percentatge d 'útils retocats sobre el total de la indústria del 14,9%. Aquest
percentatge és molt inferior al de la indústria mosteriana deis Ermitons, 0, com
veurem després, al de la indústria mosteriana del ruvell 1 de l' Arbreda.
És en els útils retocats quan el domini del sílex es fa més abrumador i
supera el percentatge del 80% (taula 28); ens indica que els útils retocats es feien
molt majorit.\riament sobre sílex; d'altra banda, gairebé tots els tipus clars, amb
molt poques excepcions.. estan fets sobre aquesta

mat~ria.

Igualment, la major par! d'útils lítics sobre sUex s6n de bona factura;
destaquen per la seva abundA.ncia extraordinaria les lamine tes Dufour (figs. 52, 3
11 i 14; 53, 6-9). Les lrunines aurinyacianes i els hurins, encara que en freqüencies
modestes, també estan ben representats.
En quars i altres roques hi ha sobretot rascadores i denticulats.
Les peces sobre codol són poe nombroses: 1 rascadora, 3 rasp adors

1

chopper.
Lamines Dufour
A la taula 30 presentem la classificaci6 de les 180 restes de Dufours
(fragments o senceres) procedents del nivelL Donat el seu percentatge important
sobre el total de la indústria retocada (40,4%), les examinarem amb cert detalL Per
comptabilitzar-les hem sumat el nombre de senceres al nombre de fragments
proximal o distal més elevat; d'aquesta manera hem obtingut un nombre mínim
de Dufours, inferior al real, pero hem evitat exagerar aquest en sumar més d'un
íragment de la mateixa pec;a.
Suport
El suport consta sempre de lamines Oaminetes) de secció trapezoYdal o
triangular; la cara dorsal presenta normalment dues ares tes (o més algun cop), o
una aresta (a vegades). Degut a que han de ser laminetes estretes, n'hi ha d'una
sola. A vegades el retoc es menja una de les ares tes.
Les dimensions de les senceres estan compreses, majori tariament, en tre 15 i
40 mm de llargada; bé que n'hi ha alguna de 5 mm, pero són excepcions. Les
modes de l'amplada i de l'espessor són 5 i 2 mm respectivament.

EL PAS DEL PALEoLíTlC M!TJÁ AL PALEDLfTlC SUPERIOR A CATALUNYk.

(J

15

215

3cm

--===

Flg.52. Indústrld litíca de Yaurínyacia arcaie de J'Arbreda. 1: nudL
11 i 14: laminetes Durouf, 12: [iag_ dé lhmina retocada: 13 i 15: raspadors.
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fi g . 53.- Ind ú ~ t ria lítíca de l'aurinyacia arcaic de l' A rbr ed a. 1: lam ina
aurinyaciana; 2: lamina retocada; 3: burí; 4: nucli; 5: punta d e Fo nt· Yves; 6-9:
laminetes Dufo ur.
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Fíg. f)4"~ InJústna litJCc) de l'aurinyacia arcalc de l' Arbreda. 1: nudi; 2: hurí; 3;
ra'3cadora.
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Retoc
El retoc pot afectar tot un cantó o només ser parcia l. Dominen les totals, o
semi-totals, sobre les parcials.
Pel que fa a la seva profunditat, el retor tant pot ser marginal com profund,
com inclús molt marginal o molt profundo
Dominen les Dufour que presenten un retoc altern (82,6%), sobre les
unifacials (17,4 %), que poden ser indistintament directes O inverses.
Respecte l'angle que el retoe fa amb el pla de la pe,a, aquest re toe també pot
ser divers: simple (S), sobreelevat (SE), semiabrupte (SA) i abrupte (A), de menys
arnés angle. Entenem en aquest cas com a retoc sobreelevat un retoc simple
d' angle eleval.
També els podem diferenciar i agrupar de la següe nt manera:
- Retoes S i SE, constitueixen un ganivet.
- Retocs SA i A, constitueixen un dorso
Sovínt hi ha una certa dificultat en diferenciar-los, el que ens indica que
moltes vegades els retoes es troben entre SE i SA (reeordem que tradicionalmen t
el retoc de les Dufours es defineix com SA).
A les Dufours alternes, de l'ordre del 50% de les vegades els dos canto11.s
tenen els retocs SISE i l'altre 50% deis casos, un cantó és SI SE i I'al tre SAl A.
Les unifacials, també es reparteixen aproximadamen t en meitat i meitat:
unes vega des SISE, les altres SA l A.
Sembla clar, per tant, que no es tendeix a suprimir totalment el fil tallant,
pero sí s'amortigua molt.
Morfologia
L' extrem basal esta sense modificar, s'observa bé el taló.

A l'extrem di stal, en canvi, hi ha una tendencia a q ue el retoc altern
convergeixi (un deIs dos eanto11.s es pot mantenir rectili11.i) i la lamina aeabl en
punta (ligs. 52, 3-11 i 14; 53, 6-9).
A vegades el retoe no convergeix i l'ex trem dis tal queda sense alterar-se,
pero en aquests casos les laminetes s611. esrretes de dalt. Altres, un deis dos rectocs
és pardal i distal per fer més

es~reta

l'extremitat distal.

Per tant, hi ha una tendencia clara a que les Dufours o bé siguin puntes o bé
presenti11. l'extremitat distal estrela.
Pensem que aquest examen deIs retoes de les Dufours i de la seva
morfologia ens pot donar indicis per a la seva utilitat, tema molt desconegut i
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discutít a la vegada, Nosaltres avancem la idea; merament com una primera
hipotesi. que eines diminutes. eseretes, que tallen poc pels cantons i que acaben
en punta O semi punta, en:; donen la idea d€ quelcorn relacionat amb projectlls,
Puntes Font-Yves

N'hi ha dues, una amb e15 dos cantons amb retocs SISE, i l'attra amb un
cantó de cada un deis dos grups de retocs que l1em definít per les Dufours. De fel,
ia seva diferenciaci6 amb les Dufour no és dara; a[gunes Dufour unifadals,
presenten retoes diro:tes als dos cantons.
D'altra banda, la Font-Yves més grossa també es pot considerar un
perforador (lig. 53,5).
ITem mantingut aquest tipus pe! tenir publicada així la pe\a dtada, i perqui?
així es cita en diversos jadments aurinyadans, pero no descartem suprim~r·lo en
un futur.
Raspadors
56n escaSSO$ (10 en sílex i 6 en altres roques) i poe típks (fig, 52;5 i 15). Cap
tipus concret domina. Hem d'adarir de tates formes,
f

obServfl.l dararnent éom a nacEs de

lamíndes~

qUi?

les pE'<:es que hem

pero que tradidonalrnent han

estat dassifkad-e-5 cam a raspadors carenats, els hem deixat ef<2C'Hvament com a
nuclis, Pcr tant, només hem tingut en cO:iílpte els que han éstat ronfigurats com a
tals sobre una ¡¿artina! una ascla o un fr<1gmenL
Els que destaquen més en sflex són un de doble, petit i carenat per un cantó,
i un sobre una lamina aurinyadana.
Els altres en sílex s6n: un de doble carenal (petit), 2 de marginals, un
fragrnentat sobre L3.mina de secóó triángular! 2 de simples sobre asela

r sobre

fragrnent, 2 de carenats sobre asda,
En nltres roques tenim el:; següents: 2 de carenats sobre. fragment de Edita,
un dE' marginal sobre jaspi un de quarsita sobm un fragment de dJdoL que és un
j

rebuig de nudi (52x28x26 mm): un de quar;; sobrcelevat sobre codol (55x60x31) i
un de quafslta invers 50bn:elevat sobre asda de codoi (62x51x24),
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Hg . 55.-lndús tria lítica del ru ve ll H (aurinyacia arcaic) de l' Arbredil. 1: ascl a;
2: nucli; 3: burí.
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Fíg. 3o,- Indúsfrld tí:ica del 111\'('11 H (aurinyacia areaie) de LA::h::C'dc. 1-2:
Ztscles ;amir,ars retocades; ;;-4: asc1es p:o(cdents de la t'?'I~,) d'un n-údi.
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Fig. 57.- Indústria líti ca d el nivell H (aurinyacia a rcaic) de "Arbreda. 1: ascla
laminar retocada; 2-3, 5 i 8: lamines; 4: rascadora; 6: nucli; 7: osea.
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Raspadors-burins
En 4 dels 5 casos s/aprofita una part o un extr!?.m del front com a pla de
percussi6 per realitzar el burí.

Un

s~ha

fet sobre una gran asc1a residual d'un nudi de laminetes; un aUre

sobre una lamina espessa i

front de raspador amb burí esta oposat a un burí

sobre truncadura. EIs altres tres 56n de dimensions p€tites,

El que té el buri independent del raspador, presenta un front carenat i de
morro,
Burlns
A la taula 31 presen1em la dassificadó deis burins. Observern com~ díns de
la modestia deis efecttus, els treS grups estan rep;-csentats amb proporcions
sembl¡:;nts Cfigs, 54,2; 53,3; 55/5), No hem individualHzat e15 burins amo rBtoc de

parada, perque C'onsiderem aquest com un (ararter secundari que tots els burins
poden t€'nir; d'altra banda, només un deis 22 burios comptabilitzats el prese:nta

(un sobre reioe lateral),
Eis suports són tant sobre lamines de secció trapezo'idat com sobre ascles o
fragments d'ascles, obtingudes s0gurament en 1;:¡ prepara ció del nt;,dL
Lamines aurinyaclanes

Les lamines amb retoc aurinyaclit són normalment grans Wg. 53/1). Tan
estan fetes sobre laminés finals

C0111

sobre Lhnincs de preparadó,

De les 10 comptabilitzades; una 5'ha aprofhat con; a raspador j una altra com
a burí,
Uun:ínes ) asdes retocades

En5 referim a les lámincs i asdes de sílex retocJdes Wgs" 53,2; 56,1 i 2), Les
hem direrendat en retoc marginal i protund (tauia 29).
:\101te$ de les lamines, la majoria¡ no són les final s, sinó lcs obtingudes -en el
procés de fabrk;¡dó; amb dors cortical, amb part de corte>:, amb una soja aresta,

.>,

Només n'hi ha 3 de ben facetades i sense cbrtex, i són fragments. A les lamines

de retoc profund n'hem incJos una de jaspi.
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Les ascles retocades són de bones dimensions.

Unrunes sense retocar
Bé que no són útils retocats, considerem ara les Lamines de sílex per dir que
rnoltes d'elles són finals -trapezoi'dals, amb dues o més arestes-; també n'hi ha
de les de preparació (lig. 57,2,3,5 i 8).

Rascadores
Hi ha 17 rascadores que no són de sílex i que hero separat de les lamines i
ascles de sílex retocades Wgs. 52,12; 55,1; 57,4). Són de quars (9), quarsita (5), lidita
(1), eristall de roca (1) i corniana (1). Tant són laterals, com transversal s o com

latero-transversals, i tant profundes com marginals. Normalment són directes

(n'hi ha una inversa i una altra d'alterna).

EIs seU$ suports són diferents tipus d'asc1es: corticals, laminar s, amb cresta,
amb dors cortical, de preparaci6, entre d'altres.
Denticulats
N'hi 7 sobre sílex i 11 en altres roques (8 en quars, 2 en quarsita i 1 en
filoniana).
Els de sílex, 4 sobre suports gruixuts; aquests s6n asc1es, fragments d'asc1a i
fragments de lamina. També 4 suports s6n corticals.
En les altres roques n'hi ha de marginals i de profunds. EIs seus suports són
els mateixos que hem definit per les rascadores.

Osques
En tenim 2 en sílex, 2 en quars i 2 en quarsita (una d'aquestes últimes
compartida amb una rascadora)(figs. 55,2; 57,7).
De les que estan fetes en sílex, una és sobre un fragment d'ascla gruixuda
corticat i l'altra sobre fragment de lamina cortical. Les altres, sobre asc1es
diverses.

Abrupte
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Es tracta d'un dors invers sobre una asda de sílex amb retoc marginaL
l..;'interpretem rom la preparació per fer un burí,
CMol tallat
Es tracta d'un chopper transversal convex sobre códol de calcaria d'Usall de
grans dime:01sions (124x138x57)"

Consideracions
La indústria proceden! del nivel! H de l' Arbreda -data! en 38,3 ± 0,5 ka llP
és una indústria lan¡inar i essendalment feta en sílex, Corréspon a un aurinyad~
arcaic, el qua! es presenta la moH ben format, tant des del punt de vista tecnk
com tipologic. Les :amin0s final:.;, ¡'últim element que es produXa en l'explotad6
deIs nudis, s'utmtzaven o diredament com a ganivet -les més grans-F o per
fabricar Dufours -les més reduYdes~ 0: en menor mesura, per fabricar lamines
aurinyacianes. Les asdes i lamines de pre.paraci6 es pod¡en retocar i així aprofitar
se com a útils D'aquests, els burins i les ja citades Du(ours i lamines
aurinyadanes estan ben de>:inits com a tipus. En canvi, els raspadors i €ls
raspadors-burins encara no ho estan del tot. Destaca l'absencia de dorsos.

La indústria ossia

Descripció
La l:1dúsfria bssia -anomenada també: de manea més precisa indústria
sobre m.ate:ries dures animaJs- de] nivell H de Y Arbreda eSTíl representada per

alguns elements, no massa abundantE>, peTO sí absolutament slgnificatius.
Donada la importancia que els hi atribu"im, els descrlufem un per un. Els hem
analitzat amb la coUaborad6 de J,:\1. Rueda, des del punt de vista tecnk,

tipo~ogic

i de la determinad6 deIs suporés.

La reladó és ;;"1 segG.€nt.
- AtzagaL\ de base [,:;-sa. Ampla

j

de secció plana, A la (ara dorsal presenta

estrii?S decoratives 5"'J.perpos()des¡ en Séntit predlHnina:üment

longitudjná~

i

entrecreuades, S'observa bé eltrebali de raspat a la ca:,;) dorsal; a la cara ventral,
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amb el teixit esponj6s dominant, no es conserven tant les es tries, pero sí n'hem
localitzat a l'extremitat distal. Feta sobre os o banya. 87x20x5 mm (lig. 58, 1).
- Atzagaia de base Cesa. De petites dimensions i secció aplanada.
Probablement est~ tota raspada i després Ilustrada (el raspat s'observa només amb
dificultat a les parts laterals degut a que les cares estan alterades). Feta sobre os o
banya. 52x10x4 mm (fig. 58, 2).

- Atzagaia de base fesa. L'hem reconstruIda a p artir de fragments no
coordenats. És de dimensions reduIdes, secció aplanada i forma molt apun tada.
Esta feta amb un treball de raspat (s' observen algunes estries a la cara dorsal i una
a la ventral, prop d'un cantó lateral). És d'os. 5Ox10x3 mm (lig. 58,3).

- Exlremitat roma d'atzagaia o d'esp~tula. És ampla i presenta es tries
decoratives a les dues cares, essencialment transversal S i entrecreuades. Esta feta
amb un treball de polit i de Ilustrat. És d'ivori. 33x22x5 mm (fig. 58, 4).
- Extremitat d'espatula. És un fragment ample i gruixut. MostTa una abrasió
forta a la cara ventral i un treball de polit posterior. Esta feta sobre os, potser sobre
una costella. 35x25x9 mm (lig. 58, 5).
- Extrernitat d'espatula. Es conserva un fragment ampre i aplanat. Es ta feta

sobre una costella fes a i presenta a la cara dorsal un polit for! acompanyat d'un
raspat a l'extrem per esmussar-Io; a la cara ven tr al. suposem que un polit, perque
el teixit ossi está erosionat. 46x24x5 mm (lig. 58, 6).
- Punxó. Obtingut per un treball de raspat fet sobre un

metacarpi~

lateral de

caval!. 115x23x15 mm (fig. 59, 2).
- Punxó sobre estella, Es tracta d'una estella que s'ha apuntat probablement

per un treball de ra spa t (la superfície alterada no p ermet verificar-ha). Os.
37x12x3 mm (fig. 59, 3).
- Suport d'indústria d'ivori (una resta gran i 13 més de petites que creiem
que pertanyen al mateix suport). Correspon a un fragmen t de defensa d'elefant
que s'ha utilitzat com a suport de materia primera d' ivorL S'observa l'empremta
de les extraccions per a ob tenir-hi ltengüetes. La resta principal amida 190x53x17

mm (lig. 60, 1 i 2).
- Fragments de lI engüetes d' ivori (6). Els q ue no són massa petits, han
pogut mostrar-nos que les lIengüetes són corbades, allargades i es tretes; han de
procedir del treball d'un suport d'ivori. Destaca la.seva regularitat en l'amplada.
Els dos fragments més llargs mesuren: 48x12x3 mm i 81xllx3 mm.
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1

Fig. 60. - Indústrid óssia del nivel! H (aurinyacia arcaic) de l'Arbreda.
Suport de materia prÍme~a d'ivorí. 1: su perfície externa; 2; superjícíe internn.
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- Suport d'indústria bssia. Es tracta d'un fragment de costella de gran
mamífer (segurament de gran bbvid o cavall) fesa, a l'igual que rnoHes altres
existents en aquest nivell i que tractarem en el capítal sobre la fauna. Aquest
fragment l'hem separat per les seves dimensions i aspecte, que li donen un

carácter antrbpic marca!. 144 x 27 x 3 mm (lig. 59, 1).
Tenim també dos suports probables que no hem pogut corroborar:
- Dos fragments de banya de cérvol que mostren fractures que pel seu
aspecte semblen antropiques. Al presentar les superfícies alterades no hem pogut
verificar la presencia d' estries.
A més, anotem una pe,a dubtosa; no hem pogut verificar si es tracta o no
d'indústria ossia:

- Un fragment de metápode d'équid que té la superfície alterada; no
s'observen estries i per tant no podem verificar si hi ha un treball de raspat o de

polit per convertir-lo en un punxó. 47xllx10 mm.

Consideracions
De l'anaJisi d'aquestes restes podero afirmar la presencia a l'inici del
paleolític superior de l' Arbreda d'una indústria ben elaborada en os, en ivarí i

probablement en banya de cérvol.
Aquesta indústria domina els treballs de serrat, abrasió, raspat, polit i
llustrat. El primer és el que s'utilitza per fabricar la fenedura existent a la base de
les puntes.
Hi són presents uns tipus ben definits: les atzagaies de base fesa, les
espatules i els punxons. Aquest conjunt -atzagaies de base fesa, espatules i
punxons- paral·lelitza aquesta indústria bssia amb d'altres aurinyacianes, com

,

les del nivell inferior del Reclau Viver, com després veurem.
Hi ha una mostra molt clara de l'atzagaia de base fesa: 3 exemplars ben
definits i acabats, sobre un total de 8 útils. Aquest útil sovint s'ha considerat un
fbssil director exclusiu de l'aurinyacia típic; aquí el veiem ben representat a
l'aurinyacia arcaic; no és l'únic cas en que aixo passa: a l'aurinyacia arcaic de

l'abric de Fumane (Vénet) també n'hi ha (Broglio, 1993). Creiem que si no s'han
citat més sovint a I'aurinyacia arcaic és per la dificultat que hi ha en separar
aquest de l'aurinyacia típic; de fet, molts nivells aurinyacians encara no estan
datats i la datació absoluta és l'element decisiu per corroborar els aurinyacians
primitius. D'altra banda, recordem que F. Bordes, un deIs grans divulgadors de la
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seqiienda aurinyaciana, basada en l'estraUgrafía de l'abric de la Ferrassíe

(Dordonya); la inicia arnb ]' aurinyadA 1 -amb puntes de base fesa i equiparable a
I'aurinyaciá tlpic- (P> ex> Bordes, 1968» Per la ""va par!, G> Laplace que sí reconeix

un protoaurinyacj,l -f.'quiparable a lfaurinyada arcaic o a l;aurinyacia O- no té
inconveníent en posar-U en en atzagaies de base fesa, com fa al Redau Vi ver
(Laplace, 1966 al>

Les espatules es fabriquen a partir de costeUes de gran s mamífers feses
artificialment; podem intuir l'existenda d'una cadena operativa per a la
realitzadó d'aquesta eina: cacera del gran mamUet, desquarteramentr
individualitzadó de la caslella,. fractura fesa de la costella -segurament per
ranurat- i obtend6 del suport llengüeta~ aplicaci6 deIs treballs d'abrasió, polit i
raspaL Aquest procés de fabricadó és practicament el mateix que va descriure
Rueda (1983,1985) per a les espatules aurinyadant'S del Rec1au Viver,
Hi ha dos útils que estan decorats amb estries, encara que de manera molt
senzi11a. Podem parlar ai1\b segurelat de decoradó¡ perú en canvi no podem
provar que es- traed d'una mostra molt simple o indpient d'art
Es treballa l'ivori d1elefant i es realitza aquest trebaU a la mateixa rova, És
probabte que l'ivori s'importés, ja que no hem trobat cap aBra resta d'elefant al
jaciment, ni sabem amb seguretat de la seva exístel~cia al final del paleolitic mitja
o durant el paleolHic superior de Catalunya,
Aqt:estes consideradons €ns perm€ten afirmar, per tant, que els humans
que van habítar el nivell H de la <ova de l' Arbreda possel"en uns coneixements
solids en la reaHtzadó dfindústria sobre materies dures animals ben elaborada,
tant des dfun punt de vista tecnologlc -€xistenda d'una cadena operativa, que
indou unes tecniques~1 com tipologic -existencia de tipus ben definits-,. com
potser economic --existencia possible de la importadó de materia primera
diivori-,
Ornamentadó
Descripció

L'ornamentació esta repre5entada únk.::>ment per restes malacologiques
marines; per tant, les dents perforades de mamífers sórc absents. En tOr caSI
aquestes restes malacologlques, encara que no massa abundanls -8 exemplars-t
proven sens duble l'ex.isl~nda d'objectes d'ornament a l'aur'i:\yacia arcaic de
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l' Arbreda.

Donada la seva significaci6, exposarern la descripció de cada una de les
peces. Aquesta análisi ha estat realitzada per Joan Ollero
Escafópodes

- Denialium vulgare.
EIs ullals de mar estan representats per tres exemplars fragmentats de la
mateixa especie (9 x 5 mm; 12,3 x 3,4 mm; 8 x 2,4 mm).
El Dentalium vulgare és una

esp~cie

mediterrania que viu en fans

arenosos.
Lamel·libranquis

- Pecten jacobaeus.
Un fragment pelit mol! erosionat de la valva cóncava (36 x 24 mm).

La petxina de Santiago també és una

es~cie

mediterrania de fans arenosos.

Gasterópodes
- Trivia pulex.
Hi ha un exemplar seneer, que és la pe~a més significati va. Té una doble
perforació que, a la part dorsal de la clava, travessa longi tudinalment l'exemplar.
Esta lleugerament rodada i patinada (8 x 6,2 mm).
Trívia pulex és un espécie mediterrania de fens rocosos.

- Gourmya rupestris.
Un exemplar fragmentat i molt deteriorat (17 x 7,5 mm).
Gourmya rupestris és una esp~cie mediterrania que habita a molt poca
profunditat, sobretot entre les algues.

- Homalopoma sanguinea .
Un exemplar fragmentat.

Homalapoma

sanguinea és una

esp~cie

mediterra.nia, aetualment poe
abundant, que viu en fans rocosos i entre les calon¡es d'algues.
- Un fragment de llavi de gasteropode indeterminable.

Consiqeracions
Tates les espécies descrites són susceptibles d'haver estat utilitzades eom a
penjolL A part de la Trivia pulex, que té una perforació doble inequívocament
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per a ser enfilada, quaIsevol deIs altres exemplars por haver iormat part d'algun
óbjecte d'ornament corporaL La seva presencia és característica de perfúdes
pa:leolitics; espedalment Trivia pulex 1 Homalopoma sanguinea¡ les quals
rarament formen part d'objectes de decoradó neolítics o rués tardans.
Per tant el niveU H de Ia cova de l' Arbreda testimonia la presencia de
Yornamentació a l'aurinyada arcaie i que les eloves de les cinc especies de
mol-luscs marins citades són utHitzades des de l'injci del paleolítk superior,
J

Els ocres

Entcnem pe! ocres, d'acord amb el seu signifkat arqueologic, els r.1Ínerals
-generalment de ferro- que poden haver estat utilitzats com a colorants
Ondependentment de si són de colors ocres o no)~
El niveU H de l' Arbreda és molt ric en ocres, havent-hi diversos exemplars
magnifics,
Aquests ocres no els pod.em comptabilit'zar dé manera absoluta per dos
motius:
- La separadó aportadó antrbpica/aportació mineral és dificiL l'v1olts es
troben en un marge lndeds (0,5-1 cm), De la lTt.ateixa manera, molls deis que per
grandaria poden ser naturals, en realitat poden ser fragments deis antropics.
- Els ocres coordenats amb un sol número a vegades estan fragmentats; per
tant, hi ha la impossibiliat de comprar exacta:nent tots els que eS troben a una
mateixa talla de no coordenats,
En tal cas hem fet un cukul mínirn, Hem agafat com a grandaria mfnima a!
voltant d'l,S cm pels ocreS indivlduals i hem comptat només ('om un ocre les
bosses de no coordenats 3mb molts fragments petits al seu interior. Les bosses
amb poes fragments petits no els hem comptabllitzat D'aquesta manera hem
trabar un nOlnbre mfnim de 45 ocres de eom a min:m 1,5 cm (crelem que poden
ser fOTces rr:és a la ri?alitat).
La major part són d'oligist (36); en hi ha 2 de HI'!1on;tZl i 7 de manganes_ És a
dir, 36 de coloradó vermeHosa, 2 de grog~enca i 7 de negrosa, que corresponen a
38 minerais de ferro i 7 de manganes,
Pe! que fa a la procedencia d'aquests ocres, Yoligist es troba al Hit del riu
Fluvia -uns 3 o 3,5 km al nord-¡ en forma d'al-1uvions, que amb tota probabilitat
proporciona els fragnccnts mÉ's grans.
També l"oligist és presE'nt al pía d/UsaH ubicat sobre les mateixes coves de;
f

f
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Reclau, dins les argiles de la seva formació superficial. Aquesta pres~ncia
justifica la seva abund~ncia al reompliment de l'Arbreda. Al pla d'Usall no hi ha
oligistos grossos, pero probablement en va proporcionar de petits als grups
humans.
La limonita es traba a les margues de Banyoles, per tant, davant mateix de
les caves, a 1'altre cantó del Serinyadell, o bé als turons d'en Perella i del Mas
Gelada, sien pot buscar. La seva poca abundAncia al ruvell arqueolbgic potser es
deu a la dificultat de trabar fragments grossos.
El manganés també

est~

localitzat als cOdols del

Fluvi~.

Els ocres més espectaculars d'aquest nivell 56n els seg üen ts:
El més gran de limonita (48x35x12 mm).
EIs dos més grans d' oligist (83x70x39 mm i 68x65x30 mm).
1 dos d' oligist en forma de plaqueta molt plana -una forma que segurament
és antrbpica- que presenten estri es petites (35x25x16 mm i 30x22x2 mm).

COdol tacal d'ocre
D'altra banda, en aquest mateix nivell s'ha trobat un codol tacat d'ocre.

Es tracta d'un codol de cald.ria eoceruca, de forma el·lipsoi'dal, lleugerament
malmes a l'excavació, que mesura 98x72x51 mm. Esta tacat d'ocre per les dues
cares principals i per almenys un deis dos cantons.

Consideracions
D'aquestes troballes podero deduir una utilització important deIs ocres com
a colorants -principalment vermellosos, pero també negrosos i groguencs- al
nivell aurinyada arcaic de l' Arbreda.
Les caldries cremades
En el nivel! H de l' Arbreda hem separat 18 restes de cald.ries eocenes que
hem interpretat com cremades. Tates s6n fragments d e codol, menys una que es
tracta del codol sencer (de petites dimensions).
Aquestes restes les hem iden tificat per presen ta r alguna de les següen ts
característiq ues:
- Esquerdes.
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- Superfície alterada.
- Descamadons,
- Canvis de coloradó.
- Tonalitat vermellosa.
- Fractures irregulars# no netes.
Per experimentació (!>.1aroto & Terradas, 1986) sabero que, per aquest trets..

els fragments de codol de calcaría eocenica han Bofen una combustió. Aquests
codols són prcs€TIts a tots els ruvells del paleolític superior de l' Arbreda i sempre
amb més abundancia que en aquest; p. ex.; "m el nivel! e, solutrih, n'hi ha més de
150 (}.1aroto & Terradas, 1986).

Els de l'aurinyaéia arcaic presenten tots formes diferents i no podem
individualitzar cap tipus, bé que s'ha de tenir en compte que la mosua, pero, és
recluIda. Les grandaries també són diferents, probablement atLaroses. El fragment
mes gran mesura: 65x55x28 mm, i el més pe:tit 12x1Ox3 mm.
El:.; codols de calcarla procedents de l' eoce marí són molt abundants al::; llits
del Ser (a 2 km de l' Arbreda) i del Fluvili (a uns 3,5 km), i en els diposils que
constitueixen els relleus detrltics tant del pUoce.. com del quaternari (els més
prope:rs a 1 km de la cova), La seva area font inicial esta constituida per díverses
formado:r..s de l' Alta Garrotxa (Pr~pirlneu) i dé la sl?rrabda Tránsvéfsal, TenE'n
en comú la tonalitat biavosa i petrograficament poden anar des de mkdtiques
fins a esparitiques, i des de no ser organogenes fins a ser molt fossiHferés amb
restes abundants de foraminífers. Pero l'aspecte exterior aparent de tots els cbdois
patinats, sense fer un examen en detalt és mo]t SBmblant i bdestriabte.
f

Consideracions

D'aquésta anaHsi pode:m deduir que els primE'rs habitants del paleolític
superior de t' Arbreda van utilltzar, encara que de manera poe intensa, cbdo!s de

calcarla eocenica -portats de corn a mínim d una distanda
1

di}

km de la

COV3.-

per

a la combusti6. La poca mostrZl eXJstent no ens permet dir si es van fer servir

senzillament com elements més de les Hars o per un f} més especific. La
utílitzad6 deIs codols de cakaria eod:nka per a la com:'usU6 sera Ion:;a més
freqüent en mornents postedors del paleolitlc superior.
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Els travertins cremats
També, durant l'excavació del nivell H, es van trabar diversos travertins de

cascada cremats, que no es van guardar, pero que es van coordenar i anotar en els
quaderns a partir de 3 cm de longitud. Es reconeixen per una característica

coloraci6 grisenca. Experimentalment hem observat, i després que el rnateix fet
s'hagués experimentat amb els travertins de l'abric RomanÍ, cam aquests
traver tins de l Reclau, probablement per la seva alta porositat, adquireixen

rapidament --en poques hores- la coloraci6 grisenca quan estan en contacte amb
el foco

Eis travertins cremats del nivell H no s6n tan abundants com les plaquetes
de sorrenca que a continuaci6 analitzarem, pero sí c1arament més que les
cald.ries. Se'n van coordenar 55, que s6n de dimensions petites i mitjanes. Pe}

que fa a la longitud, la maj eria se situen entre els 41 i 80 mm, n'hi 3 entre 121 i
140 mm i 11 per sota els 40 mm; pel que fa a l'amplada, molt majoritariament,

entre 21 i 60 mm, i al gruix, entre 21 i 40 mm.
Podem considerar, per tant, que la roca local també es va utilitzar,
juntament amb gresos i calcaries eoceniques, per a la combustió d urant
l'aurinyada arcaic.
Les plaque tes de sorrenca

En el nivell H de l' Arbreda s' han trobat diversos fragments de gres, o
sorrenca, en forma de plaqueta, els quals amb to ta probabilitat han sofert una
combustió.
Les marques que identifíquen aquesta combustió s6n:
- Presencia d'esquerdes, que sovint produeixen fracturació.
- Presencia de coloracions vermelloses.
- Presencia d'alteració a la superfície de la roca.
Aquestes marques les hem corroborat per experim entació. La presencia de
plaque tes de gres, que s'utilitzarien per a la construcci6 de les llars, esta
testimoniada en tots els nivells del paleolític superior de }'Arbreda; a més, en un
d 'ells --el G, corresponent a l'aurinyacia evolucionat- es van trabar dues llars

magnifiques fetes amb plaque tes (Soler & Maroto, 1987 b).
Aquestes sorrenques procedeixen deIs relleus eocens amb margues de
Banyoles, situats a les proximitats del jacime nt. Al mig de les margues
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puntualment es troben capes primes de sorrenca, les quals, fracturades, ja
adopten la forma de plaqueta (el gruix de la capa és el gruix de la plaqueta).
S' han coordenat 100 plaquetes de sorrenca en aquest nivell H. Com s'han
recuperat majoritAriament fragmentades és molt difícil ter-se una idea de les
seves dimensions originals. Resumirem les dimensions que presenten les que
hem trabat, tot considerant que la majaria estan fragmentades. Pel que fa a la
longitud, l' interval més nombrós és el de 41-60 mm, seguit de 21-40 i de 61-80
mm; n'hi ha una que arriba als 270 mm. Pel que fa a l'amplada, la més repetida és
de 21 a 40 mm, i al gruix, fins a 20 mm.
S'han coordena t 100 plaquetes de sorrenca en aquest niveH H . Com s' han

recuperat majo ritariament fragmentad es és molt difícil ter-se una idea de les
seves dimensions originals. Resumirem les dimensions que presenten les que
hem trobat, tot considerant que la majoria es tan fragmentades. Pel que fa a la
longitud, l'i nterval més nombr6s és el de 4]-60 mm, seguit de 21-40 i de 6]-80
mm; n'hi ha una que arriba als 270 mm . Pel que fa a l'amplada, la més repetida és
de 21 a 40 mm, i al gruix, fins a 20 mm.
LA FAUNA

La fauna del nivell H, encara que no molt abundant, esta representada molt
majoritariament p el conill (Oryctolaglls cunicuru s).
D'altra banda, els tres ungulats principals que trobem al paleolític superior
de Serinya: el caval1 (Equ us cahallus), el gran bOvid paleolític (Bos-Bison ) i el
cérvol (Cervus elaphus ) (Estévez, 1980 b, 1987; Casellas & Maroto, 1986; Soler &
Maroto, 1987 b) hi 56n presents en proporcions similars.
Material
El nombre de res tes de coni11 no coordenades i d'estell es no coordenades és
molt gran i per aixb hem treball at amb una mostra de totes dues. Aquest fet ens
impedeix saber exactament el nombre de restes (NR) d e conill i el total d'ossos
d eterminables, així com els perce ntatges sobre els total s, pero no ens im pedeix
caracteritzar el conjunt faunístic.
Exclbs el (oni11, el to tal de restes que hem de terminat és de 181, que
corresponen a un nombre mínim d'individus (NMI) de 25. Aquests efecüus són
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molt baixos 1, per tant, la fauna del nivell és pobre. En canvl; la presencia del
conm és altfssima, com a tots els nivells excavats per ara a l' Arbreda (Faro# 1979;
Casellas & Mamio, 1986).
Hem trebaIlat amb una mostra de 902 OS$O$ de coniU, repartits entre 298
coordenats (la totalitat) i 604 no coordenats (la mostra).
EIs 604 no coordenais procedeíxen de 13 talles, d'u1\ total de 95 possíblcs, és a
dir un 13,7% de les talles. Si el nombre d'ossos de conill d'aques!es 13 talles fos
representatiu del totaL hi haurien 4.409 restes de coniH no coordenades,
Aquestes, sumarles a les coordenades, en::> donerien de VOTdre d'unes 4.700 testes

de comll, és a dir de l'ordre del 96,3% del total de les restes delnivell. Agafant
desvÍaclons molt extremes, de 1.000 unitats, el percentatge s¡;{ns situa entre el
95,4% i el 96,9%, Per tant¡ sembla dar~ indús en ei cas que les 13 talles no fossjn
representatives, que el conill és extraordjnariament majoritari. facilment amb
un mínim del 95% del NR determinables totals. Pel nostre treball no ens és
necessari precisar aquest marge percentual ni fer un estudi més apro(undit del
conHt pe! tant la mostra anaHtzada ens és sufídent.
Pe! NMI, aquest, 604 fragments donen un NMI de 4. Si es monté la
propord6, el total 5€r1a de 29 individus, als que s'ha de que sumar eis 21 de les
restes coordenades (com els dos corresponen al nombre de mandíbules
€squerres, no es fepeteixen;; així el total és de 50, que significa un 66,7% sobre el
total deL NYíL Agafant varíacio!1s també molt extremes, de 10 fndividus, tením
un percentatge entre 61,5% i 70,6% del KMI.
La diferencia entre el % del KR i el del N.\H en el conill és habituaL És
degut a que per ra scva grandaria" les restes són més facHment identificables
(encara qt,e la fracturadó sigui alta, és {;kll que sempre quedi un part
determinable de rOS)7 l'esquelet éS troba més ben representar! i en general es
domina més bé la saya dassificad6 que la de qualsevol altra especie,

Considerarem que el conill pot ser de l'ordre del 96% del NR i del 65% del
NMI de la fauna de grans i mitjans mamHers (taula 32) i 1'exdourem de les
tau!es en hi representern a les altres especies; així també veurem miHor la
proporció relativa d'aquestes entre cHes.
DIstribudó de les especies
A la taula 34- exposem la relació del NR i del NyIl pe! especies, exclosa el
conilL Podem apreciar fom ta major part d'elles es troba pobrament
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representada.

QUán

a les restes, destaca el ulrvol (33,1 %), seguít del cavail (18,8%)

i del gran bOvid paleolític (9,9%). La díferéncia entre aquests perceulatges és fon;.

dara, pero en canv! el NM! de lots tres és el mateix (NMI~4). En aque,! cas el
NMI pondera el NR, d'aqul la importáneia de presentar-los tots dos.
D'aquest Uistat, sempre sense conil1~ eis ungulats són el grup dominant
(72,9% del NR), en front deIs camívors (12,2%) (taul. 34). Quan al NMI, l.
diferencia no és tan elevada 0.5 a 6), Després veurem com part d/aquests
carnÍvors pot ser aportada per l'home¡ a,ixí mm part dels ungu]ats, per carnivors.
Per tan!, la relaci6 no ens dóna directament la propordó del caracter antropk, bé
que sí ens fa una primera aproximad6,
Mereix destacar-se la presencia d'elefant, de la que: insistirem en detall,
Els ungulats estan representats per 6 especies, de les quals 3 ho són de
manera clara i 3 de manera testimonial (taula 33), El cérvol constitueix el 45,5%
del NR deIs ungulats. En la repartid6 per edats deIs individus d'aquest grup; no
sTaprecia cap preferencia dara per individus joves o veUs (taula 36), en tot cas
només el cérvol la podría presentar en Cérta manera pels joves, pero la
migradesa deIS efectius disponihles ens iInpedeíx corroborar~ho.
Totes tes altres especies es traben representades per un sol índividu, a
€..-xéepció de la guiHa i

l'eri~ó;

que ho estan per dos.
Respecte a les restes que s'havien detE'rminat al sector alfa (Estévez, 1987), la
Hista que presBntem no té grans ',/iuiaóons a nivell d'especie: només hem
incorporat el llop, Ara bé, les agrupacions del sondatge del sector alfa són
artHkialsr en base a horitzons de 20 CID. AixL i en base a les fo;¡daries conegudes,
el nostre nivell H probablement es troba repartit entre eIs trams E i Eb de J.
Estévez -part en cada un dfells r que a la v€',gada estafan barrejat-s amb altres
nivel1s (el primer amb l' aürinyac:ia evoludonat, el segon, amb el mosteda
recent)-. D' aquesta mz.nera, h:studi de la fauna de] sector beta ens situara els
resultats a un nivell cdtural i cronoestratigrafic mo1t més detallat que el que
teníem flns ara pel sector alfa.
Estudi de les especies

1",,1 ammu t hus- Elephas
Ei ha 7 restes dfeief:mt: un fragment de defensa i 6 llengüetes procedents
d'un suport d'ivori; de les quai ja dhern pariat al capftol d'jndústria

OSSt-éL
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Destaca el fragment de defensa, que presenta un aspecte clar d' haver servit
com a suport de

mat~ria

primera d'ivori. Es trobava molt fragmentat i ha calgut

reconstruir-lo. A més diversos trassos, que semblen c1arament procedír del

mateix suport, es trobaven repartis per l'excavad6, en 6 quadres diferents; a part
del fragment majori tari -que un cop réconstruit amida 190x53x17 mm-, n'hi ha

15 fragments més. Es trobaven repartits prActicament per to t l'espessor del nivell,
el que ens corrobora la validesa d'aquest (la correlaci6 que hem ret de les talles).
Hem comptat tot el conjunt com una mateixa resta, per considerar que fAcilment
procedeix del mateix nucli (suport), que en fragmentar-se s'ha dispersat.
Les al tres 6 restes, són llengüetes d'ivori que han de procedir igualment
d'un suport.
Aquestes restes cOrres ponen a un individu, pero ens indinem més a pensar
que corresponen a una importació d'ivori, donat el context paleontologic deis
jaciments de SerinyA i el context arqueolbgic de la treballa, que no a un animal
ca~at

en una area més o menys propera al jaciment.
Aquesta cita d 'elefant potser és actualment la més rec€nt de Catalunya.

Deixant de banda aItres restes sense context cronologic, les citades pel paleolític
superior no les hem pogut verificar.

Per la cita de la Bora Gran (Estévez, 1979, 1980 b), hem examinat el material
corresponent, dipositat a la col.lecci6 Bosams del Museu Arqueologic de Sant
Pere de Galligans, amb Jordi Nada!, i per l'aspecte de la Seva fossilitzaci6, hem
dedüit amb seguretat que no corresponen a aquest jaciment.
La cita del cau de les Goges (Wernert, 1915-20), en canvi, no hem Hngut
ocasi6 de contrastar-la. En tot cas, pero, es tractaria d'un punxó d' ivori. Els citats
per Estévez (1979, 1980 b) pe! nivells del paleolític superior més recen ts de
l' Arbreda tampoe els hem localitzat.
Eqll us caballlls

Del cavaH tenim algunes peces

dent~ries

i algunes de les extremitats. La

seva morfologia i els seus caraeters dimensionals no ofereixen dubte pe r a la
seva classificaci6. Destaquem la presencia d'un punx6 rJlitzat a partir d'un
metacarpi~ lateral, que ja hem citat en el capítol de la indústria ossia.
Hi ha quatre indi vidus. Un eorrespon a un neonat, que hem identificat per
un navicular molt esponjós, a partir de la col.lecci6 de referencia actuaL Un altre,
a un juvenil, al voltant deIs dos anys, per la dentici6 germen . Per últim, dos
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adults d'edats diferents, també per la dentici6.

Equu s hydruntinus
I.:ase paleolític esta lleugerament representat, només per 3 restes: una 3a.

falange -ben desenvolupada, adulta-, un fragment de diáfisi d ' una tíb;a ; un
fragment de molar inferior -d' arrels ben formades, pero obertes-. Han de

correspondre a un individu adult jove. EIs caracters dirnensionals d'aquestes
restes s'aparten elarament de les del eavall (¡aula 35).
Bos- Bison

Tenim poques restes (18) del gran bóv;d paleolític, peró que representen a 4
individus,4 adults d'edats diferents, diagnosticats per la dentició (lig. 61,4; 64, 4» .
Almenys el bisó sembla present. La morfologia d'una epífisi distal de tíbia,
en vista latero-distal, sembla correspondre a Bison. Segons Sala (1986) les dues
facetes articulars per a

}'05

maleolar estan separades a Bis an i juntes a Bos. Vos

maleolar del mateix individu taIl}.bé hi éso Les mesures s6n lleugerament

inferiors a les que dóna B. Sala.

Rupicapra rupicapra
Només hi ha 4 restes de l'isard: un fragment de lacrimal, un fragment de

eoste11a, un fragment de la tródea de l'eplfis; distal d'un femur i un fragment de
mandíbula amb la serie dentAria M1-M3 (fon;a gastades)(fig. 61,3). Correspon a
un adult gran. S'han classificat bé per comparació amb la eoLlecció de referencia.

Cervus elaphus
Les restes de cérvol són les més abundants dins deIs ungulats. Hi ha 3
fragments de banya, diverses restes de les extremitats i diverses restes dentaries.
Els 4 individus es reparteixen/ per criteris den taris/ en 2 infantils i 2 adults, els

qualre d'edats diferents.
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1

3

2

4

Fig. 61.- Cova de I'Arbreda, fauna de l'aurinyacia arCalc. 1: mandíbula de
Lynx spelaea; 2: carnissera ¡nf. de Crocuta spelaea; 3: serie dentaria M1-1\13 de
Rupicapra rupicapra; 4: serie dentaria P2-Ml.
L'escala és d '1 cm.
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Capreolus capreolus
Un a sola resta tenim de eabirol (fig. 62,3). Corre'pon al cantó plantar d'un
fragment de diafisi d'un metatarsia. Presenta la típica acanaladura ampla de la
ca ra plantar que ha permes la seva identificaci6; és identica a l'exemplar de la
col.lecci6 de referencia. L'extrern distal esta cremat. Per les seves proporcions i per
tenir el teixit ben compacte correspon a un individu adult.

Oryctolagus cun icu lus
El conill és el gran present en el nivell. Com era d'esperar, esta representat
per totes les parts de l'esquelet. Les restes no corresponen a una poblaci6 natural,
ja que només 1 deIs 25 individus que hem comptat a la mostra escollida és
infan tiL
Presenta un percentatge molt aJt de restes cremades (tau la 38), que tendeix al
17%. Aquest fet és degut, segurament, al seu elevat car~cter antrbpic, demostrat
com veurem desp rés per la presencia de marques de talL
Les restes estan molt fragmentades; els ossos lIargs amb probabi1itat van ser
aprofitats. Cem descriu Pérez Ripell (1992, 1993) !' húmer, el femur i la tíbia de
conill poden ser fracturats per obtenir el moll; pensem que aquest fet es va donar
en el nivell H de l' Arbreda.
Una part petita del conjunt, difícil de quantificar, no és antrbpica. Per la
presencia d'ossos llargs sencers, potser hi ha dos o tres individus pels quals el seu
aport no és an tropic, algun d'ells veriHcat per criteris d'excavació.

LepU5 europaeus
Les 8 res tes que citem s'ha n de considerar com un NR mínim, ja que les
restes real s poden ser forces més degu t a la dificultat, i a la impossibilitat, de
distingir si molts deis ossos fragmentats són de llebre o de conilL En els
jaciments on abunda el conilt que solen ser els mediterranis, quan les res tes no
es poden distingir si són d'una o al tra especie, es posen habitualment amb les
d'aques t lago morf, que és rnolt mé s majoritari. D'aquesta manera també hem
actuat nosaltres.
L'únic caracler qu e hem utilitzat per diferenciar les dues especies és el
dimensional. AHres

car~cte rs

-deixant de banda la superfície oclusal de les
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dents- que es troben a la bibliografia no ens han funcional. Hem considerat, per
l'expe riencia d'aquest ruvell i el subjacent, el metatarsia II i el 111 com de liebre, a
partir d' una amplada de Yepifisi distal de 4,9 mm.

Erinaceus europaeus
De Veri<;6 s'han conse rvat diverses dents i fragments de mandíbula, un
fragment de radi, un altre de cúbit i un altre de pelvis. Corresponen a dos
individus adults, un més jove que l'altre.

Canis lupus
Hi ha dues restes de llop: un fragment mandibular i un fragment de radi¡

aquesta última, com després exposarem, és molt significativa perque ens
demostra que és aportada per l'home (65, 3 i 4).

Vulpes vu/pes
De la guilla tenim 3 molars, 1 fragment de mandíbula i 3 metacarpians,
corresponen ts a un adult i a un sub-adulto

Ursus spelaeus
Només 5 dents de llet representen a l'ós de les ca vernes: 2 incisives, 2
canines i una D3. Presenten la mateixa morfologia que les del nivell inferio r, que
amb una col.lecció abundant s'han dassificat bé com d'Ursu s spelae us.
Crocuta spelaea

La hiena és present en el nivell amb una sola resta: una carnissera inferior
esquerra (Hg. 2). Total ment sencera i de conservació impecable, presenta un
talo nid ben desenvolupat ¡ la se va atríbuci6 és inconfundible. Té una mica de
d esgast al cantó vestibular.
Les se ves dimensions entren bé dins la variabilitat d'individus de Crocula
spelaea de Jaurens (Nespouls, Corréze), els quals concorden amb altres hienes de
les cavernes del Würm europeu (Ballesio, 1979). L'edat de Jaurens est~ compresa
entre 29.300 ± 1.400 i 32.630 +2.900 -2.100 (Guérin et aL, 1979).
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Oryct ola gus cuniculus
Resta de les esproes

% aprox. NR

0/'" aprox. NMI

96

65

4

35
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rauta 32.- Percentalges aproximats de la presencia d'OryctoJagus cuniculus
en el "ivell H de I'Arbreda.

Especies
Mammu t hll s - E lephas

NR

% NR

7

3,9

1

Equlls caballus

34
3
12
18
4
60
1

18,8
1,7
6,6
9,9
2,2
33,1
0,6

4

4,4

Erinacetl s eUTopaeu s

8
12

6,6

1
2

Canís lupu s
VII/pes vII/pes
Ursus spelaeus
Croeuta spelaea
Lynx spelaea

2
7
5
1
7

1,1
3,9
2,8
0,6
3,9

1
2
1
1
1

TOTALS

181

100

25

Equus hydnmtinus
Equus caballus-hydru ntin us
Ros-Bison
Rupicapra rupicapra
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Lepus europaeus

NMI

1
4
1
4
1

Taula 33.- No mbre de restes j lIomhre míllim d 'individus de la fauna de
gra ns j mitjans mam{jers, exclós el conill, del nivel! H de la cova de f'Arbreda.

Categories

NR

% NR

NMI

Elefants

Carnívors

7
132
20
22

3,9
72,9
11,0
12,2

1
15
3
6

TOTALS

181

Ungulats
Llebre + eri<;6

100

25

Tau/a "34.- Nomb re de restes i nombre mfnim d 'il1dividus de la fauna de
grans i mitjans mam lfers, exdós el conill ¡agrupada per ( alegaries, del 1Iivell H
de la cova de f'Arbreda .
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Ungula ts

NR

% NR

45
4
18
4
60
1

34,1
3,0
13,6
3,0
45,5
0,8

Equu s caball" s
Equus hydruntinus
Bos -Bison
Ru picapra rupicapra
Cervus elaph us
Capreolus capreolus
TOTALS

NMI
4
1
4

1
4
1
15

100

132

Taula 35.-Nombre de restes i nombre minim d'in dividus deis ungulats del
nivell H de I'Arbreda, després d'ha ver pondera t !'equid ¡»determ inaf en tre
l'Equus caballus i l'Equus hydruntinus.
N.M.1.

J.

A.

4
1
4
1
4
1

2

2
1
3

2

2
1

15

4

9

Equu s caball us
Equus hydruntinus
Bos-Bison
Rupicapra rupicapra
Cervus elaphu s
Capreolus capreolus
TOTALS

V.

1
1

2

Taula 36.- Distribució per eda ls del N.M.I. deis ungulats del nivell H de
I'Arbreda (J.= ínjanfils i ¡oves,' A.= . adults;

NR det.
Caval!
Gran bóvid
Cé rvol

v.=

vells).

NR

meSUL

%

34
18
60

7
7
9

20,6
38,9
15,0

Total caval1+gran bbvid+céTvol

112

23

Total ungulats

120
17

26

19,1
21,7

6

35,3

Total cornívors . restes inf.-nron. ÓS

Taula 37.-Relaci6 entre les res tes mesurables j el lotal de restes
determinable s d'Equus caballus, Bes-Bison i Cervu s e laphu s, del nivell H
(au rin yacia arcaic) de l'Arbreda, de! total d'aq uestes tres es pecies , del tota l
d'ungulats i del total de carnívors menys les restes deIs neonats i infantils
d 'Ursus spelaeus.
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M3lNFERIOR

L

33.,3

A

14,3

LFa

15,6

LPr

12!7

h1esures de Crocuta spelaea del ni1xU H de l'Arbreda.

MOLAR SUPERIOR

MOLARS INFERIORS

L

L

A

A

PELVIS

METApODE

AAe
AA!

64,3
54,S

Ed

(34,6)

NAVICULAR

MAGNIJM

AM

28,6
18,0

51,8

40,2

lvfcsures d'Equus cabal1us del nivel! H de fArbreda.

MOLAR INFERlOR

L

21,9

A

11,2

3•. FALANGE

L5
AS

(14,5)
32,0

lvitSilres d'Equus

hydru~üilluS

dd YJhAI H de l'Arbreda.

2:45bís
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MANDÍBULA
LP2-P4
LP2-Ml

(64)
(94)

MOLARS INFERIORS

L
A

P4

P4

MI

Ml/M2

22,8
13,5

24,4
13,9

(27,4)
(19,6)

32,1
21,8

TÍBIA
Ad
Ed

OS MALEOLAR
44,0

EM

84,4
60,7

Mesure s de 8os-Bison del llivell H de l'Arbreda.

MANDÍBULA
LP2-P4

46,8
70,4

LP2-Ml

MOLARS INFERIORS

L
A

P4

P4

MI

M2

D3

(17,5)
11,4

21,1
11,6

(21,4)
14,0

23,7
14,6

17,1
8,1

P3

D2

D3

03/ 04

18,2
14,8

18,9
11,5

22,5
15,8

(17,3)
19,0

MOLARS SUPERIORS

L
A

la. FALANGE

AmO 16,1
EmD 15,9
Ad
(19,5)
Mesures de Cervus elaphus del nivell H de l'Arbreda.

EL PAS DEL PALEoLÍnc MITJA AL PALEOLiTlC SUPERIOR A CATALUNYA ...

247

Lynx spelaea
El lin x esta ben representat per només 7 restes: 1 hemi-mandíbula
practicament entera (lig. 61, 1),2 condils occipitals (fig. 64,3 i 4), 1 P4 superior, 1
Iragment de tíbia i 2 fragments de peroné. Les mesures de la mandíbula i de la P4

supo no difereixen de les donades per M.F. Bonifay pel Linx spelaea deis
jacimensts del sud-est de Fran(a, per aixo l'hem adscrit a aquesta especie.
Interpretació tafonomica i arqueológica

Cr emació

Les restes determinables, amb l' excepd6 del conill (Hg. 66, 1), rares vegades
es tan cremades (taula 39). Aixo no és del tot estrany, ja que pot verificar
simplement que quan ]'05 es crema molt deixa de ser determinable.
En can vi, les este1les nO coo rd enades «3 cm) presenten un 41,4% de
cremaci ons (taula 38), percentatge molt al t, que verifica, juntament amb eIs OSSQS
cremats, la cocci6 de la carn. Pero a més dóna peu a pensar en la possibilitat que
s'utilitzessln p arís deIs

05S0S,

com les epífisis, com a combustible, tal com descriu

Patou-Mathis (1993) pe! chatelperronia de Saint-Césaire. Caldra fer un es tudi més
aprofundit per verificar aquesta possibilitat.

Fracturaci6
Hem procedit com Altuna & Mariezkurrena (1984) a calcular la relació entre
el NR mesurables i el NR determinabl es per fer-nos una idea de la fracturadó.
Els resultats els hem presentat a la taula 37. Segons aq ues t índex la fracturació
deIs ossos d'un gulats no és excessivament elevada, encara que alta. A la m ajar
part de nivells del paleolític su perior cantabric presenta ts per aquests autors
}'índex és més baix (la fracturadó més elevada).
Degut a que el nivell és pobre en fauna i aques ta rela tivament fragmentada,
hem estudiat, amb ).M. Rueda, 21 ossos fracturats: 9 ascles, 1 fragment medi al de
diMisi, 2 metapodes, 1 radi, 1 húmer, 2 ma nd íbules, 1 pelvis, 3 femurs i 1 epífisi
distal de tíbia. Aquest treball comple ta el q ue ha via reali tza t el m ateix Ru eda
(1993).

El reduH conjunt seleccionat ens parla ex tensament d'una ac tivitat de
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carnisseria: l'ob tenci6 del moll de

1'05,

i tan soIs ens apunta escad usserament la

possibilitat de la presencia de l'esquarterament.

L'ob teneió del mol!
Aquesta activitat es detecta en diversos

05505

llargs i en els fragments i

estelles despresas d' aquests. També es palesa en diferents especies faunístiques
determinades de les quals la més sorprenent és el Ilop.
Entre els met~podes hem apreciat senyals d 'aquest tipus de treball en un
J

fragment distal de eaval! i e n el me taea rpiA fes de eabirol (fig. 62, 3). El primer
presenta una fractu ra de tipus longitudinal i orientaci6 obliqua. El segon té el
mateix tipus de fractura, pero l'orientació és perpendicular a l'eix anatbmic de
Ambdós casos s6n exemples ben documentats de fractures ocasionad es per
obteni r el molL La mor[ologia longitudinal obviament és conseqüencia de
¡'estructura d'aquest os, mentre que l'orientació ve determinada pel lloc on 1'05
ha rebut la percussió.
1'05.

Només hem seleccionat un radi, encara que la seva trascendencia és
considerable. Aquest os ens documenta l'aprofitament culinari del lIop per part

de l'home. Efeetivamen t es traeta d'un radi fes de l!op (fig'. 65, 2 i 3), que
presenta a més dares estries de descarnació, fetes per eines lftiques. El tipus de
fractura és longitud ina l i d 'orientació perpendicu lar (el que denominem
habi tualment com fractura (esa), més habitual en els metapodes, encara que
també es d6na en ocasions en radis, sobretot si aquests no pertanyen a grans
mamífe rs.
Lhúmer és de cérvol i presen ta un cIar punt d'impacte que ha dona t lloc a
una fractura en espiraL La posici6 de la fractura i I'os en si mateix ens demostra
que es tracta d'una activitat per obtenir el m ol1, ja que no té sentit esquarterar un
animal a nivell de ¡'húmero
El femur és l'os Ila rg amb un major nombre d 'e{ectius seleccionats: un
fragment distal fes de gran bovid, un fragment de diafisi distal també de gran
bovid que p resen ta di versos punts d'impacte i un fragment de diMisi medial de
gran bbvid, que a més del punt d'impacte presen ta estries paral·leles de
descarnació.
L'única tíbia també és de gran bovid. Es tracta d'una epífisi distal que
presenta una fractura típica a nivell de la metafisi, de morfologia irregular (fi g.
62, 1).

; ;:
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MANDÍBULA
LM1-M3

42,2

MOLARS INFERIORS

L

A

MI

M2

M3

(10,7)
(7,7)

12,9
8,2

19,3

7,8

Mes ures de Rupicapra rupicapra del ujvell H de I'Arbreda.

MANDfBULA
H pM3 7,7

7,6

RAOI

CÚBIT

Ap
6,7
AmD 3,0

EPA

9,0

Mesures d'Erinaceus eu ropaeusdel nivell H de I'Arbreda.

METATARSIÁ II

FÉMU R
Ap
Ate

OC

19,4
(16,1)
8,9

L
Ad

40,7
5,0

4,9

5,5

METATARS IÁ II I III
Ad

4,9

4,9

Mesures de Lepus e uropaeus del nivefl H de l'Arbreda.
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MOLARS INFERIORS

L
A

M2

M3

8,6
6,0

3,7
3,3

Mesures de VuJpes vulpes del niveU H de l'Arbreda.
RADI

Ep

16,5

Mesures de Canis lupus del nivell H de f'Arbreda.

MANDíBULA

P4SUPERlOR

L
Le/ pa-i
Le-c
Le/pa-<:
LP3-Ml
LMl
AMI
LAMl
HpMl
HaM3

L

91,3
88,4
78,7
77,1
35,1
14,6
6,0
14,2
18,5
18,1

16,4

Mesures de Linx spelaea del nivell H de l' Arbreda.
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%

105
9
114

604
298
902

17A
3,0

EsteBes no coordenades (mestra)
Estelles coordenades

1022

TOTAL MOSTRA ESTELLES

1086

2466
938
3404

41,4
6,8
31,9

Conill no coordenat (mestra)
Conill coordenat

TOTAL MOSTRA CONlLL

64

12,6

Tau la 38.- Percenta tges de les res tes cremodes de conill í d'es telles del
nivell H de l' Arbreda, calculats sobre mastTa .
Restes cremades

Restes 101als

%

O

Elefant

O

7

Caval!
Ase
Equid indeterminat

1

34
3
12
18

Gran bOvid

Isard
Cérvol
Cabirol

O
O
O
O

1

4

To tal ungulats

3

60
1
132

Total llebre + eric;ó

O

20

O

To tal carnívors

O

22

O

To tal 4 categories

3

181

1,7

1

Taula 39.- Percentatge de les restes cremades de la fa un a gran
exclós el conill, del niveU H de /'Arbreda.

2,8

mitjano,
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S'han seleccionat dos fragments de mandíbula fracturats a nivell del mell
de 1'05, un d'ells de gran bovid i l'altre indeterminable. Les mandíbules
habitualment eren fracturades per poder accedir amb facilitat a la llengua de
l'animal¡ posteriorment, com en el cas que ens afecta, podien percutir el
fragment a nivell del canal medul·lar, per aprofitar el moll, el que donava
fradures longitudinals seguint l'esrnentat canaL Per aconseguir aquest moll
solien percutir a nivell de la segena o, preferentment, de la tercera molar.
Un fragment medial de diafisi presenta el front re tocat i dues petites estries
paraHeles de descarnació (figs. 64, 4 i 5)
En total hi ha 9 fragments que mereixen la denominaci6 d'ascla (o estella),
és a dir que presenten d ars punts d'impactes, els quals demos tren que s6n el
resultat d'una percussió sobre els ossos nuc1ears. L'acci6 de la percussi6 lítica per
accedir al moll de la canya de 1'0s d6na diferents tipologies de fractura que van
des de les longitudínals a les d'orientació longitudinal, pero de perfil curvilini o
sinu6s. A més, també tenim rebutjos de percussi6 o fins í tot esclats.
Observant aquest conjunt de fractures destinades a obtenir el moll podem
intuir que en els ossos llargs s'aplicava una estrategia de red ucció de ros que
possibilitava un aprofitament exhaustiu del seu moll. La técnica aplicada podría
haver estat la fracturació a nivell de les dues metafisis de I'os lIarg, per tal de
deixar la canya O diafisi amada i amb un f~cil accés al moll. El resultat és dues
epífisi fracturades a nivell de la rnetMisi i la di.afisi, que després podia ser
fracturada per facilitar encara més l'accés al moll, el que explica la presencia de
les estelles de diafisi descrites. Aquest procés es troba ben documentat en la
bibliografía científica específica i la morfologia deIs ossos que hem estudiat s'adiu
perfectament als par~metres descrits per altres autors.
L'esquarterament
Només hem pogut identificar, no sense dubtes, aq uesta tasca en una pelvis
de cavall. De fet, la pelvis és un os que es pot veure afectat per l'esquarterament
per tal de separar les extremitats posteriors. La posició de la fractura, juntament
amb el fet que s'intueix algun senyal de percussió, ens ha fet pensar, amb
prud~ncia , en aquesta possibilitat.
Aquesta manca d'ossos amb marques d'esquarterament ens fa pensar que
potser aquesta tasca fos reali tzada habitualment fora de la cova, és a dir en el lloc
de matanGa o en un altre punt exterior a aquesta.
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Les marques de tall
Aquest estudi deIs aprofitaments antropics de la fauna gran es
complementara amb l'aportaci6 de 26 ossas amb marques d'eines de tall, que
igualment hem observat conjuntarnent amb ].M. Rueda.
Les marques d'eina de tall ens parlen, a les 26 mostres identificades,
majoritarjame nt d ' una tasca, la descarnaci 6, i en 1 cas, la d esarti culaci6.
Corresponen a 16 es teJles, 4 fragments de costelles, 1 de lIop, 1 de gran bbvid, 2
ossos de conill i 2 de linx
Descarnació
Es tracta de m arques longitudinal s

O

obliqües. Dos fragments de costella,

du es esteBes i una extremitat proximal de femur de conm presenten una única
estria. La resta d 'ossos mas tren conjunts d'es tries , que majoritariam ent guarden

entre si una relació de paral·lelisme, encara que en un cas és de convergencia
(una estella) i en una altea (una este1la) es combinen les dues modalitats.
De 24 restes que presenten es tries de descarnació, 20 són indeterminables, 1
de llop, 1 de gran bóvid i 2 de conill .
La de llop correspon al radi ja cita t, amb cIares estries de descarnaci6.
De gran bOvid tenim un fragment de d iafisi m edial de femur, també ja citat,
que presenta estries paral·leJes de descarna ció.
Es documenta l'aprofitament d el conill per una vertebra lumbar, amb
es tries de desca rn aci6 a l'inici d ' un deIs processos traversos, i l'extremitat
proximal d'un femur, que presenta una estria de descarnaóó.
Desarticulaci6
Hi ha la presencia d'es tries de desarticul ac ió als dos cOndils d'un occipital de

linx, que suposem d el mateix individu o Al co ndil esquerre, 3 es tríes p aral ·leles
m olt dares; al condil dret, tres ental1 adures p aTa l·1eJes.

CostelIes ¡eses
5'han recuperat en el nivell H de l' Arbreda més de 60 fragments de costelles
que qualifiquem de feses, perqU€ presenten una de les dues ca res compactes
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aixecades, és a dir, ahsents. A més, normalment estan ben retallad es, amb una
morfologia que per la seva repetició i aspecte sembla c1arament antropica (Hg. x).
Com hem explicat en el capítol de la indústria bssia, interpretem que aquestes
costelles servirien per fabricar espatules. Hem vist efectívament com les
espatules padien estar fetes sobre costella i presentar a la cara inferior els canals
05si5.

Acci6 deIs CQmÉvors

Tenim la presencia de 10 coprolits en aquest nivell, deis quals 5 estan ben
canservats. Un deIs Eragmentats mastra al seu interior una estella ben polida i
aprimada a les seves vores, aspecte considerat tipíe de l' acci6 deIs acids gastrics de
les hienes (p. ex., Brain, 1981). Aixo ens confirmaria la possibilitat que els
coprblits facilment siguin de hiena, encara que també en pot haver algun d'ós, i
que per tan! aquests carnívors haurien fet alguna estada a l'interior de la cova.
Un fragment d'os, amb morfologia d'estella, podria ser el resultat de l'acció
d'un carnívor -segurament una hiena-, en presentar evid~nde s de l'aeció de
sues gastrics a la seva superficie. Alguns pocs fragments més, indeterminables,
també he semblarien.
A més, un fragment de molar d'equid indeterminat i 4 molars (o
fragments) de cavaIl també es trobarien molt ataeats pels ilcids gastrics de les
hieneS (fig. 66,3). Un fragmen t de la. falange de cérvol potser també. Com hem
dit, aquestes morfologies les podem trobar descrites a Brain (981) o a Maguire et
al. (1980), entre altres autors.
Consideracions
En el nivell H de la cova de l' Arbreda trobem e1s tres grans ungulats més

caracteristics del paleolític mitja i superior de Catalunya en una proporció
semblant; si a cas potser hi hauria un lleuger domini del cérvol. Queda dar que
no hi ha especialització en la cacera d'un gran mamífer concret, pero en canvi hi
ha el dornini majoritari aplastant del conill quan a número de res tes, habitual en
els nivells del paleolitic superior de Serinyil.
Les res tes faunístiques ens constaten, per una banda, una acció antropica
important; per una altra, un hilbitat esporadic deIs carnÍvors.
L'acci6 antropica important compren:
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- La cacera i l' aport del cornil, el cérvol, el cavall, el gran bovid, el cabirol, el
lIop i ellinx, amb segureta!. També, amb probabilitat, de I' isard, de I'ase, de la
liebre i de l' eri~. (Per la guilla no ho sabem).
- Les activitas de desarticulaci6 i descarnaci6.
- 1.: activitat de fracturaci6 de l' os per obtenir el seu moll.
- La cocci6 deIs animals ca,als.
- 1.:aprofitament de les costelles de mamílers gran s per ler espatules, de
metapodes de cavall per ler punxons, de la defensa dels elefants per fer eines, de
la banya de c~rvid i d'altres ossos per fer eines.
L'h~bitat espor~dic

deis carnívors ens el testimonien els coprolits i les dents

de llet d'ós, aiXÍ com una petita part de la fauna que porta marques de camissers.

No sabem si aquestes últimes restes van ser portades per ells a la cova o si
aquests van aprofitar les deixades pels grups humans.
En tot cas, la proporci6 en aquest nivell de la fauna no antTopica, tot i ésser
existent, sembla poe significativa.
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1

2

3

Fig. 62. - 1: Arbreda, aurinyaciii; epifisi distal de gran bovid frac turada. 2:
Mollet, Qurinyacia; extre mitat dis ta l de ftmur de conill que presenta una estria
de descarnació i múltiples marques de rosegadors. 3: A rbreda: metacarpii1 fes de
cabiro l. 4: Arb reda, mosteria¡ costella de caval! amb es tries de descarnació

parnUeles entre si i marques de rosegadors a l'ex trem.
L'escnla és d' 1 cm.

:;
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Fig. 63.- 1. Extremitat distal de Ubio tie conill amb la presencia d'una estría
de descarnaóó í múltiples marques de rosegadors. Mollet, aurinyacia; 2. Detall
x6,5.3 i 4. Tres estTies de desarticulació, paraz.teles, en un condil d' un occipital de
linx; tres entalladures paraz.¡e1es a l'aItre candil. Arbreda, ollrinyacia arca ie.
L'escala ¿s d' l cm.
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2

3

4

Fig. 64,- 1. Arbreda mosteriiJ. T{bia m edial de coni ll amb estríes paral·leles
en tre si i transversals a ['eix anatomic de l'os; 2·3. Detall x 6,5; 4. Arbreda,
aurillyaciñ arcaico Fragment de diafisi medíal de fimur de gran bovid que
l

presenta estries paraUeles de descarnació. L/escala és d'l

$4

C111 .

$ ,
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Fig. 65.- 1. Arbreda, mosterilI recento Esquerra: falange 20. ¡esa de cérvol .

Dreta: fragment distal falange ¡esa de cémol.
2 j 3. Arbreda, Qurinyacia arcaie. Radí de lIop que presenta una fractura ¡esa
t dares es tries de descarnació.
L'escaiJJ és d' j cm.
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Fig. 66.- 1. Arbreda, aurinyacia arcaico Mostrll de conill cremat.
2. Arhreda, lnos terih receut. Diñf isi d 'húmer que presenta la fra ctlO'a
irregular típica prodlúda pels carn(vors.
3. Arbreda, moster;a recent. Fragm ent de molar d'eqllid amb les supelfícies
molmeses per racció deis sucs gas trics de canzívo rs.
L'esca la és d'1 cm .

259

EL PAS DEL PALEOLíTICMITJÁAL PALEOLITlC SUPERIOR A CATALUNYA ..

EL MOSTER!Á RECENT

Generalilats
Fins ara, en els treballs recents de la cova de l'Arbreda només s'ha excavat

un nivell niosteria, el més recent qUé es justament del que enS ocupem ara (el
niveH 1). La resta de la seqüenda del paleoHtic mitja; que en total supera els 3 m
de potencia! només la coneixem a partir de l'ex<:avad6 antiga aí sector alfa,
El nivell I mesura uns 50 cm de potencia al sector alfa; al sud del sector beta
agafa més espessor i té un mfnim, de momenC de 60 cm. Si el contacte erosiu
visible al sector alfa~ que constitueix la seva base~ es rnantlngués horitzo'l1tal al
Ilarg de la S<2(:OÓ EIP <>1 nivell arribaria a una potencia de 105 cm; és faclt pero?
I

que aquest contade pugi í que el nivell no tingui tan d'espessor. En lot (as és un

nivell gruixut,

for~a

més que l' anterior (l'H),

D'altm bandar és el primer nivel! que apareix arnb dan?dat a gairebé tota la
superfíde d'excavad6. S'ha trobat en els 22 quadres excavats i només no és
present alla on apareix, lleugerarnent, el reompliment de sector sud-oest. S!ha
recuperat, per tant en uns 20 m:?: aproximadarnent (EO i El s6n de rníg metre
quadrat).
El seu sostre, com hem explicat abans} es troba en contacte en diversos punts
amb el nivel! supra-jacent del qual no está separat sedimento]ogicament i 1a
discont1nurtat cronológica entre eis dos és peOta.
Com lambé hem avan(at, la separació deIs objectes ara és més problemática.
A la dificultat

qUé

no 11i ha cap mena de canvi sedimentad entre un i attre

nivell, se suma ia que a la zona O€st el pendent del niv€ll es fa gran i a més hi ha
biorurbació, Aixo fa que els objectes s'interreladonin topograficament BIs
objeC"tes més dubtosos, i e]s dubtosos en general. no els hem tingut en compte,¡
pero cns queda el dubte si alguna de les peces en sílex que hem rebutjat en
reaIHar no pertanyin al nlvell inferior, fet que podría ser de gran transcendencia;

tamoo¡ si alg1.U1s del síiexs comptabilitzats no fos de] niven superior, O el mateíx
casI pets ocres, les calcaries cremades o les restes íaunisCques. En tút cas, sí podem
dir que les peces signlflcatives qt:.e presentem (puntes de Chatelperron i en
general totes les peces retocades) són clarament de] nivell L
De la mateixa manera que hem fet per YH¡ to:€S les categories d'objectes
arqueologk"S i paleontologks presents al nivell, esfudiats en alguna mesura les
l

exposarem. Ens estalviarern, pero, de repetir els plar,tejam.ents metodologics i els
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mares interpretatius camuns amb el nivell anterior i que per tant ja hem explicat
abans.
La indúshia lítica
La indústria mosteriana procedent del sector alfa ha estat objecte de

diferents estudis (Just, 1980; Mora, 1983, 1988; enlre altres). En concret la del
primer horitzó que s'atribueix al mosteriA (H 30, de 5,80 m a 6 m), Just (1980) la
distribueix, pel que fa als útils relocats, en rascadores (45,2%), denticulals (25,8%),
osques clactonianes (16,1 %) i al tres (12,9%). Aquesta fondaria forma part del

nivell 1 al sector alfa segons les nostres excavacions, per tant la des cripció
completa de l'horitzó ens pot servir com una primera aproximació a una visió
general del mateix, pero no a la visió en detall i específica, que ara necessitem,
per no ser el sector alfa una excavació moderna. El segon horitzó (H 31, de 6 ro a
6,20 m) també entra dins el niveU, pero ja no el tercer que queda dividit entre els
nivells 1 i J.
A contjnuació presentarem un primer es tudi glob a l de la indústria
mosteriana del nivell I, datada en 39,9 ± 0,6 ka, procedent de les exeavacions
recents de l' Arbred a. Aquest nivell és rie en indústria lítica, pero e ls elements es
troben de manera dispersa; a l'excavació prkticament no es van dibuixar plantes

d' objectes.
La materia primera
El primer mosteria de la seqüencia de l'Arbreda conté una indústria lítica
rica (taula 40), tallada essencialment en quars (75,9% del total). Segueixen, de
molt ll':lny i per aquest ordre, la quarsita, el sílex, les roques filonianes, la
corniana, la sorrenca recristal·litzada i la lidita. A títol testimonial hi ha la
calcAria eocenica, e l granit, l'esquist, el cristall de roca, el jaspi, el conglomerat i el

basalto
Quasi tota la materia primera és local. Dins del sílex representat n' hem
observat de local i de no local; pot haver així una petita part d'importació, pero
hem de recordar aquí els problemes que hem plantejat d'assi gnaci6 de les peces,
el que fa que de moment no poguem fer una quantificaci6. En tot casI n'hi ha
algun s que, per la se va posici6 estratigrafica, 56n del nivel1 mos ter ia i no s6n
10cals. D'altra banda, pero, no hem trobat cap nucli amb sílex importat.
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N

Mathies primeres
Quars
Quarsíta
Sitox

Roques filonianes
Corniana
Sorrenca recristaJ.1itzada
Udita
Calcarla eocenica
Granit
Esquist
CTistall de roca

J.spi
Conglomeral
Basalt

1288
103

75,9
6,1

74
66
64

'M

38
27
17
7
5
3
2
1
1

TOTAL
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1696

3,9

3,8
2;2
1,6
1,0

OA
0,3
0;2
0,1
0,1
0,1

100

Taula 40- Nombres i percenfatges de les n;aferies prímere¿; de la indúsfria
>1 cm del niveU 1 de l' Arbreaa,

Materies prirneres
Quars

N

Sflex
QUarsita

1029
61
4

TOTAL MOSTRA

1094

%
94,0
5,6

DA
100

Taula 41,- Nombres i percenifltges de les maieries prin1cres de la. indústr'lil
<1 cm del nivdl 1 de rArb-reda calculats sobre una mOsITa.

Materies prlmeres
Quars

Quarsita
Roques filonianes
Sílex
Corniana
Sorrenca recrista.l·litzada
Lidita
Cristall de roca

23
18
H
10
4
1

634

TOTAL

Taula 42.- }.'ombres

N
527
37

%

83,1
5,8

3,6
2,8
2,2
1,6
0,6
0,2

100

percentatges de ies materies primeres deIs útifs de la

indúsfria del nive/f ¡ de FArbreda,
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Les arees fonts 10cals són, lbgicament, les mateixes que hem especificat pel
nivell anterior.
Quan a la mat~ria primera <1 cm, calculada a partir d'una mostra, el
domini del quars es fa molt abrumador -94,0% (taula 41)-. Reflecteix la gran
quantitat de restes petites de talla que s'obtenen en el procesos d'explotació i
configuració en quars.
Tecnica
A la composició global de la indústria d'aquest nivell (taula 43) destaquen
extraordinariament les ascles (80,5%). La proporció de fragments és discreta

05,3%), sensiblement inferior a la deIs Ermitons, i la deIs nuclis, feble 0,8%).
Dins les ascles, les lamines són molt escasses, mentre que els codols tallats
s6n practiquement absents (2).
La proporció d'ascles levallois és baixa (9,8%), pero s'ha de tenir en compte
que la indústria és majoritariament en quars, fet que sempre minimitza l'índex
levallois, encara que, com és aquest el cas, sigui de talla levallois.
A la taula 46 presentem la relació de nuclis del nivell, distrib ults per
rnateries primeres. Concorden amb la repartició de materies primeres general s
de la indústria, bé que en falten de sorrenca recristal·litzada i de lidita. Els nuclis
constitueixen un percentatge baix dins la indústria (taula 43). La presencia
d'infinitat de restes de talla ens verifica que es tallava a la cova, pero caldra un
aprofundíment de l'estudi tecnic per coneixer el feto
Nuclis de quarsi ta
Destaca un nucli levallois recurrent centrípet, molt dar (fig. 67, 1). Esta fet
sobre un fragment de codol o una ascla grossa. La superfície de preparaci6
conserva el cortex en tat el centre, i és una cara plana. Per aixo el nudi té una
aspecte de doble pI a, en comptes de plano-convex. Les extraccions s6n a tet el
contorn a les dues superffdes. 57x47x17 mm.
El segon és un nucli levallois iniciat sobre una as da de quarsita de reduldes
dimensions (fig. 68). La cara dorsal de l'ascla és la superfície de preparació del
nucli; la cara ventral, la superfície d'explotació, només iniciada. 25x36xlO mm.
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N

Asdes no levaBais
Asdes levallois
Fragments
Nudis
Codolets + cMols tallals

1231
134

TOTAL

1696

260
30
41

263

'1',
72,6
7,9
15,3

1,8
2,4

100

Yaula 43, Campos/ció global de la indústria >1 cm del niveH 1 de

r Arbred.,

Úüls retocats
AscléS levallois
Asdes no levallols
Fragrnénts
Nudis

Codolots + codols la!!als
TOTAL

N

%

634.

37,4

92

5,4

707

41,7

194

11,4

30
39

1,8

1696

2,3
100

Tauia 44,- Composició global de la indústrfa >1 cm del nivell 1 de
l' Arbredú, individualirza;¡f els IIWs retocats.
N

Ascles no levallois
Asc1es levaBois
Fragments
COdols

524

TOTAL

634

42
66
2

%

82,6

6,6
10,4
0/3
100

Taula 45.- Suports deiS úti/s retocats de la indústda del ttiveli 1 de

l'Arbrtda.
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Fig . 67. - Cova de l'Arbn:dn, mosteria. 1: nuc/ i [c¡)a[fois cclltn'pet de
ql.lars ita; 2: mlcli {e,,'n!lois cClltr¡'pct de cornia u(( .
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Nudis de quars
Els 24 nuclis de quars estan realitzats sobre fragment, codol o asc1a.
Destaquen molts d'ells per les seves dimensions redui"des; cal pensar que
segurament n'hi ha de molt exhaurits.

Malgrat tractar-se de quarsos, es pot apreciar com cap d'ells esn en
contradicci6 per assignar-los al sistema t~cnic levallois en el seu metode
recurrent centrípeto
Alguns presenten l'aspecte plano-convex típic, amb tot el contorn aprofitat.
Altres, un aspecte convex-convex degut a la qualitat de la materia primera;
en ells és difícil separar les dues superfícies -la de preparació i la d'explotaci6-, bé

que amb una observaci6 acurada s'arriba afer.
Uns quants narnés estan inidats. Podern trabar diversos casos: la superfície
de preparació és l'única present, la superficie d'explotació esta comen<;ada, els
contorns són parcialment tallats, els cantons estan abandonats per haver guedat
gruixuts, o, indús, la superfície de preparació és iniciada i abandonada de
seguida. En aguest últim cas, resta un aspecte informe.
Així, tenim recollits diferents passos de la cadena operativa. La concepci6
del nucli sempre és levallois, la de l'explotaci6 d ' una superfície; no sempre, pero,
les extraccions són centrípetes, degut a la materia primera.
El més gran d'aguests nuc1is amida 51x46x24 mm; el més petit: 22x21x7 mm.
Nuclis de corniana
Un nucli té aspecte discoidal, convex-convex, per la gualitat de la materia
primera i perque la superfície d'explotaci6 no esta acabada. Esta fet sobre códol i
conserva córtex a la superfície de preparaci6 i a l' altra. 57x52x35 mm (fig. 67, 2).
El segon és un nucli sobre ascla o fragment de codol pla, i per tant té un
aspecte de doble pla. Les extraccions a la superfície de preparació s6n en bona part
del seu contorno 46x37x15 mm.
N ucli de sílex

Fet sobre una ascla de sílex local, nornés esta iniciat. A la cara ventral s'ha
comen~at

la superfície de preparació. A la cara dorsal s'ha iniciat lIe ugerament la
superfície d' explotació. 3SxS4x17 mm.
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Maferies primeres nudis

N

Quars
Quarsita
Corniana
Sílex (loca])
Roca fHoniana

24
2
2
1
1

TOTAL

30
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Tauia 46.- Repartició per ma.teries primeres dels nudis del tiivelt 1 de
¡'Aroreda.

Útils retocats

N

Rascadores
Punta mosteriana

338

Denticulats
Osques
Punta de Talac:

186
52

%

2

53,0
0,3
29,2

6

8,2
0,9

21
17

3,3
2,7

Codol talla! (chopper)

1

0,2

Raspador
Punta de Chatelperron
Perforador
Truncadura

2

0,3
0,6
1,1

Rascadora + Osea
Rascadora + Dentlcu]ats

TOTAL

4

7
2
638

0/3

100

Tnula 47"- Relaci6 deis ¡iWs retocats de la indústria del niveIl ¡ de
l' Arbreda.
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Rascadores

Simples
rectilínies
convexa

23,2
19,8
3,9

148
123
25
6,6

42

3,6
3,0

23
19

no convergents
TOTAL

46,4

296

concaves
Múltiples
convergents

% total útils

N

338

53,0

Taula 48. Relaci6 de les rascadores del niveU I de l'Arbreda

deis seu s

percentatges respecle el total de la ¡"dúslria relocada.

Grup de les rascadores
Grup dels denticulats
Grup dels útils de tipus paleolític superior

N

%

359
263
15

56,4
41 ,3
2,4

Taula 49.- Repartició per grups deis útils de la indústria del nivell 1 de
/'Arbreda.
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Nuc1i de filoniana

És un nucli bipolar d'asc1es i asc1es laminars (en el sentit d'allargadest sobre
un codol aplanat i gruixut de roca filoniana . S'ha obtingut per extraccions
perpendiculars a les dues cares corticals planes que s'utilitzen com a pla de
percussió. Es comparteixen les tres cares d' explotació.
Aquest últim és l'únic nudi que en el seu estat actual no sabem posar dins
de cap moment de la talla levallois. Més aviat sembla correspondre a

l'aprofitament puntual i práctic d'un cOdol de morfologia difícil, per a l'obtenció
d'ascles senzilles. Pero tota la resta del conjunt ens mostra l'exis tencia clara del

si tema tecnic levallois, metode rec urrent centrípet.
TIpología
Els útils retocats constitueixen el 37,4% de la composició global de la
indústria, pert tant la proporció de peces retocades és molt elevada (tauIa 44), bé
que no tant com als Ermitons.
La distribució de materies primeres pels útils retocats és molt semblant a la

de la global de la indústria. En tot cas s'accentua el domini del quars i queda dar
que cap de les altres materies és preferenciada per fabricar útils.
En la tau la 45 tenim els suports deis úti ls retocats; el suport ascla és malt

majoritarí (89,2%), mentre que els fragments (10,4%) han disminuIt respecte al
total de la indústria. Sembla clara la

prefer~ncia

de l'elecció d'asdes dins el global

de la ind ústria per a la fabricació d'útils.
La major part deIs útils retocats (taula 47) s6n sobre tot rascado res (53..0%) i
denticulats (29,2%); també hi ha algunes osques¡ 38 peces són associacions de
rascadores amb dentlculats o amb osques (fig. 69). Destaquen per la seva
significació 4 puntes de Chatelperron.
Cal aclarir unes consideracions per aquest recompte. Donada la utilitzaci6
de quars i d'altres materies primeres daIentes, hi ha dificultats en diferenciar la
rascadora del denticulat, així com la rascadora cencava de l' osca; en diversos
casos és difícil.
Potsei ¡'abundancia de materia primera va facilitar el poder prescindir deIs
fragmen ts. Les ascles levatlois són el 7,4% de les ascles utilitzades per a ls útil s,
que és un percentatge quekom menor que per al total de les ascl es (9,8%), potser
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el percentatge de quars ara encara és més alt. Amb una indústria tan

abundant en útíls sobre quars, prnbablement és dificil aCQllseguir percentatges
més alts.
Les rascadores les trübern relacionarles a la taula 4R Dominen les rascadores
simples, bé que n'hi ha de múltiples i d'associades a osques i a denticulats.

Les rascadores no només s'han obtingut per retocs, sinó també per petítes
extracdofiS.
Les rascadores, els denticuláts, les osques, les rascadores assodades a
denticulats i les rascadores assodades a osqUe5 tots presenten propordons de
suports mm els citats per a la totalitat de la índústria retocada (taula45), La gran
roajoria de les vegades 56n sobre asdes no ievallois i poques vegades sobre ascla
levaBois o sobre fragrncnt
Una de les dues puntes €:s sobre asda levaBais; també una punta de Taiac i
un perforador.
Els 2 raspador;;:, els 2. abruptes i e15 7 perforador;:; ens plantegen el problema
de la seva signjficació. Els efectius són baixos i no queda dar si s6n elements de
tipus paleoHtic superior més o menys cá$uals -al mosteria sempre n'hi ha
algun- o si tenen alguna relació amb la presencia de les puntes de Chatelpenún.
Els raspadors són sobre sílex iocat presenten un front petit i estan ¡nait
caracteritzats, EL", abruptes, sobre quars i quarsü.a, 5ón truncadures que no
semblen ténir mé:; significadó. Els perforadors! sobre quars, semblén C~á.r5 com a
útils! aconseguits per dues osques petites adjacents, alternes en 5 casos, >Jo
sabem, pero, la seva filiad6 amb úhls del paleoHtic superior,
Les puntes de Chatelperron, malgrat que pot se: sorprenent, s6::! totalment
típiques. Remarquem que les 4 s!han trabat sufidentment a l'bterior det niveH
com per evitar pensar en una cor.taminaci6.
Passem a la seva descripdó detallada,
- Punta de Chatelperron sobre una asda laminar de roca filoniana ~potser
una ascla de flanc de nucli leva~lois~, fragme:1tada a i'extremitat distal, ero que
f

s'aprofíta la presencia d'un dors cortical per realitzar un dors retocar pardal, amb
un retoe abrupte, di recte i profund lleugerament ccrbat, í aconseguir la punta. El
retoc va de marginal a mü1t profund, a la punra. 60x17x6 mm,Wg. 70, 1)
- Pl.mta de Chafelperron sobre una <lsda laminar de quarsita r una mica
gruixuda, amb la cara dorsal facetada i de sccdó trapezoidal, De rnorfologia
allargada, presenta un dors retocat convex gairebé totaL EetoC' abruptíf, directe i
molt profund. S2x13x6 mm. (fig, 70, 2}
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- Punta de Chatelperron sobre una ascla laminar de sílex de bOfia qualitat,
amb una aresta a la cara dorsaL Presenta un dors abnlpte i d¡recte moH profund i
convex.. quasi angu16s. La punta es troba trencada, La presencia d'una fractura a la
base evita que el dors sigui total (no en té necessitat). 35x15x4 mm. (fig. 70, 3)
- Punta de Chatelperron sobre una asda de sílex de bona quaEtat. Presenta

un dors moli profund, abrupte, directe,. convéx -gairebé angulós- i total, que
aooTIsegueíx una punta, Morfologicament és molt semblant a l'anterior, pero més
reduida. Té una aresta a la cara dorsal, perO. segurament una segona va ser
borrada pel dorso 25x15x3 mm. (fig. 70,4)
No s'han trobat els nuclis d'aquests suports i de moment no sabem com
eren. Les dues de sílex i la de roca fllonjana poden ser obringudes dins Yambit dé
nucHs levaBois. La de quarsita no ha sabem, els dors

es massa invasor i

agafa la

meltat de la morfologiá.
El sílex citat per les dues Chatelperrons, de bona qualitat¡ és ímportat. D'altra

banda, per estar patinat en el dos casos, no sabem com és en rcalitaL
I:únic codol tal1at, deixant de banda un de petit en que s'hi ha fet un
denticu!at co:rrespon a un chopper transversal redilini obtingut sobre un codol
f

de quarsita, per extracóons simples i profondes. Sé que sembla una eina sobre
codol dara, tdmp<"K podem rebutlar del tot que sigui l'inici de la taHa dI un nueH.
80x84x58 mm.
Hem fet la mateixa agrupad6 de l'utiUatge per categorli?s que hem presentat
per la indústria deIs Ermltons: grup de lcs rascadores¡ grup deIs den~'iculats i grup
deis útils de tipus paleolítiC' superior (taula 49).
Hem posat les puntes amb les rascadores, ja que he:m CTE:gut que el més
proper a elles só... les rascadores convergents. En tol (as només havia 2 puntes
mosterianes, que no fan variar teS propordons en absolut.
En el grup dels dentkuiats hem indos! com és habitual, eJs denticulats¡ les
osques i les puntes de Taiac.
En el grup dels útils de tipllS paleolític supe-ríor tenim aquesta vegada els

raspadors, els abruptes, els perforadors i les puntes de Chatelperron.
El chopper l'hem suprimit dona{ que és un sol efectiu testimoiniaL
Les rasc3dores més osques i les rascadores més der,tkulats les hem repartit

entre ets dos pdmers

grups~

la ni,eitat per a cada un. No éls hem comptat com a

dobles¡ perqué si ho haguéssim fet aixi; perjudicariem el pero?ntatge ¿el grup
d'útHs tipus pale:oHtic superior! guari el que ens inte:es;;a veure justament és el
percentalge d'aquests respecte als sU;.'lorls retocats, alY'.b independencia de les
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proporcions relatives entre denticulats i r ascadores (com dEdem, en quars i en
mat~ries dolentes, mol tes vegades és difícil distingir entre uns i altres).
Així, els percentatges obtinguts ens parlen d' un feble índex d' útils d e ti pus
paleolític superior (2,4%).
Considcracions
La indús tria procedent del niv ell 1 de la cova de l' Arbreda -data! en 39,9 ±

0,6 ka BP- és una indústria d e talla levallois i essencialment fe ta en quars.

Correspon perfectament a un mos teria, tant d es d'un punt de vist tecnic com
tipologic, i s'enquadra per tant, sense cap mena de dubte, dins el paleolític mitja.
Utilitza el sistema tecnic levallois, en la variant recurrent centr lpeta, pero,
segurament degut a la qualitat dotenta de la materia primera local, aprofi ta
qualsevol tipus d'ascla de la cadena operativa per convertir-la en un útil retocat.
Els productes finals típi cs que s'aconsegueixen -l'ascla de morfologia levallois
s6n escassos. D'altra banda, segurament la disponibilitat de materi a primera els
hi permetia centrar-se més en les ascles i dei xar més de banda els fragments.
La presencia de 4 puntes de Chatelperron, abs olu tament definibles com
d' aquest tipus, és problematica d'interpretar. La seva adscripció a un nivell del
paleolític mitj~ recent no ens estranya, ja qu e nosaltres situem, com hem dit, el
chatelperronia dins del paleolític mitj.3.. El que ens estranya és l'escassíssim
utillatge de tipus paleolític superior que acompanya a unes pun tes de s uport
lami nar, en 2 casos retes sobre sílex importat, i que dominen la tecnica del d ors
re toca t; aparenta com si tecnicament fossin "íntruses". En el context ac tual de
coneixements arqueologics, antropologics i cronoestratigrafics, es pot interpretar
-bé que sense consens- que les puntes de Chatelperron apa reixen com un
element de reacció per part deIs mosterians (homes de Neandertal) a la presencia
deIs aurinyacians (homes moderns); en aquest sentit es podria pensar facilment
que el mosteria recent del nivel1 1 de l' Arb reda anuncia les indústri es
chatelperronianes que vindran més tard i qu e ja conté les primeres puntes de
Chatelperron. Pero nosaltres, que no defugim d'aquesta possibilitat, continuem
veien t el problema tecnic de la seva fabricació. D'altra banda, tampoe sembla que
les haguessin fet els primers aurin yacians, que no les inclo uien dins el seu
utillatge, ja: que hem vist, almenys per aquest jaci ment, que en el nivell H de
l' Arbreda ni tan soIs hi ha dorsos.

I
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Els ocres

En el niveB 1 també hem identiflcat la presencia d'ocres, pero per a la seva
comptabiUtzació ens hern trobat amb e15 mateixos problemes que hem enumerat
pe! nívell H, més el problema de no poder destríar amb total seguTe!a! algun deis
objectes procedents d'aquest,
En tol cas? sí podcm afirmar que:

- Hi ha una presenda segura di ocres en el mosteri~ del nivell 1.
- La freqüencia d'aquests ocres és notablement menor que a Yaurinyacia
artaic.
Els: ocres que hem separat, seguint els matéixos criteris que en el niveH

anterior i d/una grandaria mínima al voltant d'l,5 cm, s6n 21,
DeIs 21 f 10 procedeixen de la primera talla del nivel1, fet que pot suposar que
alguns d'aquests slguin aurinyacians,
La repartkió per minerals és de 17 d'oligist i 4 de manganes. La majaría
d'aquests ocres no responen a cap forma, EIs més notables són t:!;s següents:
- Un de manganes, el més g:;an de tots que és en forma de plaqueta
procedent d'un codoL ó2x43x15 mm,
- El més gran d' oligisL 45x35x20<
- Un djoligistt en forma de plaqueta, que presenta tres es tries. 25x15xS mm.
F

Les calcarles cremadcs

En el nivell 1 hem comptabilitzat 10 fragments de cakarfes eocéniques que

interpretem (om a cremades, Eis caracters que hem ufj]jtzat per aquesta
identifkad6 són els mateixos que hem enumerat pel nivell anterior.
Tott?s són fragments de codols, pero un és gairebé un codolet sencer, El
fragment més gran és el que esta m0.5 darament cremat. Presenta descamacions¡
alteradons í tonalitats vennelloses, Mesura 79x66x26 mnl. Els altres meS'..lren
entre 50 mm i 15 mm de llargada.
N'hi ha dos que encaixen entre e115, Procedeixén del miHelx quacire, pero eS
van trobar en 15 cm de diie:-encia de fondaria Són una corroboradó pardal de
l'atrjbudó objectes-niveD que hem (el, Mt:.-.-suren 35x34x14 mm i 29x21x24 m:n.
QuarsHa cremada
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Es tracta d'un codol de quarsita que hem identificat com a cremat per la

presencia d'esquerdes, descamacions i colorac ions vermelloses. Mesu ra 31x30x20
mm.
Travertins cremats

També en aquest nivell s' han coardenat a l'excavació travertins crema ts,
pero només se n'han trobat 10. Presenten les mateixes característiques que els qu e
hem enumerat al capítol anterior, i pe r tant fe ro per ells les mateixes
interpretacions.

Mesuren entre 32 i 120 mm de lIag (a excep ció d ' un que fa 160 mm), entre 25
mm i 94 mm d'ample, i entre 10 i 60 mm d e g ruix.

Les plaquetes
En el nivell 1 hem comp tabilitza t fins a 45 plaquetes de $orr enca
coordenades. Aquestes plaq ue tes les interpretem com a cremades. Els

car~cters

que hem utili tza t per aquesta iden tificaci6 són els que hem citat pel capitol
anterio r, del quaJ també agafem les interpretacions i problemes globals.
La moda de les longituds/ es troba a Yinterval de 21 a 40 mm, seguits deIs de
41 a 60 i de 8 1 a 100; una arriba a 185 mm. Les amp lades se situen

majo ritariament entre 10 i 40 mm, arribant una d'extrema a 120 mm. EIs gruixos,
entre 10 i 40 mm.
La fauna

La fauna del nivell I, més abundant que la del niv ell anter io r/ esta
caracteritzada per la presencia majoritaria de l'ós de les cavernes dins dels grans
mamífers, a diferencia de tots els nivells del paleolític superior de Serinya on
dominen els ungulats.
En general tetes les restes esqueletiques d'aquest nivell van apareixe r

fo r ~a

disperses a l' excavació.
Material
A l'i gual que a la major part deIs nivells de l' Arbreda, el no mbre de res tes

1$0

=
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de coniH no coordenades i d' esteHes no coordenades és molt gran i pe! aixo hem

treballat amb una mostra de totes dues~ íent el rnat'eix p]antctg metodologic que
hem fet pel nivell H
Exclos e¡ conHJ¡ el total de restes que heffi determinar és de 731, que
corresponen a un nombre mÍrJm d'individus (NMD de SO (taula 51).
La presencia del conlH és altfssima. Hem treballat amb una mostra de 1280
restes de conill, repartides entre 804 coordenades (la (otalilat) i 476 no coordenats
(la mostra específica).

Les 476 no coordenades procedeixen de 16 talles, d'un total de 183 possibles,
és a dir un 8 i 7% de les talle.s. Si el nombre de restes de conill d'aquestes 16 tálles
fos representatiu del total, hi haurien 5A71 restes de conill no coordenades,
Aquestes, sumades a les coordenades, ens dona~ien 6,275; és a dir de l/ordre del
89,6% del total de les restes del nivel!. Agafant desviacions molt extremes, de
1.500 unitats, el percentiltge se'ns situa entre el 86,7% i el 91,4%" Per tant, sembla
dar, indús e11 el ras que res 16 taBes no fossin rc>presentatives, que el conill és
extraordbaria::nent majo!'itari, facHment amb un minim del 87% del NR

determinables totals. Pe! nostre treban és suflcient donar-lo amb aquest marge
percentual.
Pe1 NMl, aquests 476 fragments donen un solindividu mfnlm. 51 es manté
la proporció, el total seria de 9 individus, al::; que- hi ha que sumar els 34 de les
restes coordenades (mm da dos corresponen al nombre de mandíbules esquerres¡

no es repBteixen); aixl el total és de 43, que significa U!l 46,2% sob:e el total del
NML Agafant variacions també molt extremes, de 10 individ\.!.$, tenim un
percentatge entre 39,8% i 51,5% det KML
Es m;mté la diferencia habitual entre el % del >!R j el del

~"111

en el conilL

Consideren¡ que el conill pot ser de l'ordre mirüm del 87% del ::.IR i de: 40%
del KMI de la fauna de grans i mitjans mamífers (taula 50) i lfexdouem de les
taules on hi representem a les al tres especies; d'aquesta manera també:
apreciarem rnillor la ptOporc¡ó relativa d'aquestes entre eHes,
Djstribudó de les especies

A la taula 51 exposem la relació del NR i del NMI per especies exdos el
l

conill. Quan a les riÓ'síes, destaca l'ós (5],6%), seguH de lluny pel cérvol (17,4%), el
gran bovid paleoHiic (9:3%) i el cavaD

(7)~%),

D'aquest Hístat, sempre sense coniB, <::5 carnívors SÓh el grup dominant

LES CaVES DEL RECLAU

278

(55,3% del NR), en front deIs ungulats (38,3%) (taula 52), essencialment grAcies a
1'05 de les cavernes, bé que la llista de carnívors és diversa. Quan al NMI, la
difer~ nc ia

inclús s'incrementa (28 a 14). Aquesta vegada la relaci6

carnívors/ ungulats potser sí ens d6na for<;a una primera proporció del caraeter
paleontologic i antropic de la fauna gran.
Entre els carruvors (taula 54), destaca el domini absolut de l'ós (93,3% de les
res tes), amb 21 individus, degut sobretot a la pres~nda d'infantils (taula 56). Tots
els altres tenen un sol individu mínim, menys el gat salvatge que en té 2.
Els ungulats estan representats per 5 especies, de les quals 3 ho són de
manera dara i 2 de manera puntual (taula 53). El cérvol constitueix el 46,8% del

NR deis ungulats (proporció molt semblant a la del nivell anterior); gran bovid i

cavall es troben amb percentatges similars. La diferencia entre els percentatges
del primer i deis segons és forc;a clara, pero en canv i el NM I els pondera (NMI=
5,3 i 4). En la repartici6 per edats deis individus d'aquest grup, no s'aprecia cap

preferencia clara per individus infantils, joves o vells (taula 55).
Destaca la bona representació de la liebre, mentre l'eri,6 es manté en la seva
posició present i discreta habi tual.
Estudi de les especies
Equus caballus

El cavall és el tercer deIs ungulats en quan NR (57), peró el segon en quan a
NMI (4). Esta representat per diverses peces dentaries, algun fragment craniat
tres fragments de cos telles, una pelvis, un fragment de meta pode lateral idos
fra gments de tíbia. És a dir, les restes postcranials s6n escasses i les den t¡)ries
abundants. EIs quatre individus, determinats per la dentkió, es reparteixen en
un infantil, un juvenil d'aproximadament entre 1,5 i 2,5 anys, un altre d'entre
2,5 i 3 anys i un adult.
Equus hydru ntinus

L'ase paleolftic esta representat per 10 restes, de les quals 8 corresponen a
peces dentaries, 1 a un fragmen t d'húmer i 1 a un fragmen t de femur. S'han
identificat per la seva grandaria, netament inferior a la d el cavatl. Corresponen a
un individu juvenil (entre 2 i 3 anys).
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Oryetlllagu$

% aprox., NR

% apTO'. NMI.

87

40
60

fU niculu$

Resta de les especies

13

Taula 50.- Percentatges aproximats de la presentía m(r¡il1lfi d'Oryctolagus
cuniculus en el nivell 1 de l'Arbreda,

NR

%NR

NMI

Equus caballus
Equu$ hydrunlínus
Equus calullius-l1ydruntirHls

57
10

7,8

4

1/1

1

10

1,4

Bos-Bison

68

9,3

127

17,4
0,5
0,5

Especies

Cervus elaphus
Capreolu$ capreolu$

4

Cert'us-Capreolus

4

Lepus europaeus
Erinl1ceus europaeus

39
8

Canis lupus

Ursus spelaeus

7
1

0,8
0,8

51,6

21

5

0,1
1,0
0,7

2

0,3

1
1
2
1

Crocufa spelaea

1

Lyux cf speiaea,
Felis sylz-'estris
Felis spelaea

7

TOTALS

5,3
1,1

1
1

6
6
377

Vu!pes vulpes

3
5
1

lOO

731

50

Taula 51.- NOrnvré de resteS i nombre mínim d'individus, calcuiats per
csp¿cie3, de la ,fauna de gran::: i miN:ms
exrlos el conill del nivell 1 de
, mamífers
.
[. Aroreda.

Categories

NR

o/"NR

NMI

Ungulats

280

14
8

CarnÍvors

404

38,3
6,4
55,3

TOTALS

731

100

Llebré + eri<;6

47

28
SO

Tauta 52,- Nombre de re::.tes ¡ nombre mi'nim d'ir:dividus calcula!s per
catcgories, de fa fauna de gnlns i mUjans rnamf¡ers, exdas el c01JiIf, del nivell }
de l'Arbreda.
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Bos-Bison
Tenim 68 restes identificades com de gran bovid paleolític, que corres ponen
a 3 individus. D'elles, 61 corresponen a peces dentaries, 1 a un fragment de
pelvis, 1 a un fragment de tlbia, 4 a falanges i 1 al vesHbul de l' os temporal. De
nQU l' esquelet postcranial est1\ pobrement reprodult. Els 3 individus es

distribueixen en un neonat (identificat per una segona falange esponjosa
c1assificada per comparaci6 amb la col-Jeci ó de referencia actual), un juvenil i un
adu lt.
Sembla que deIs dos grans bovids almenys el Bison és present; una falange
segona segueix la morfologia descrita per Sala (1986) per aquest genere, encara
que amb unes mesures lleugerament inferiors.

Cervus elaphus
El cérvol és l'ungulat més represen tat, tant en NR (127) com en NMI (5), bé
que no hi ha un domini clar d' aquesta especie en front del cavall i del gran bovid
paleolítico Les 127 restes es reparteixen de la següent manera: 76 peces dentaries, 5
fragm ents de banya, 4 fragments petits del crani, 1 fragment de pelvis i 41
fragments de les extremitats.
Destaquem un fragment basal de banya, amb el pedic1e, la roseta i l' inici de
la banya (Hg. 71, 1). Aques ta resta seria cac;ada durant la tarder o l'inici de
l'hivern.
Gracies a la dentició hem individualitzat 5 individus segens els grups
següents: den ti ció de llet, germen, amb pec desgast, amb desgas t d ar i amb melt
desgast. El primer correspondria a un infantit el segen a un adult jove, el tercer i
el quart a adults, i el cinque a un vello

Capreolus capreolus
El cabirel esta lleugerament represe ntat en aquest nivell: només per 4

restes. Aquestes s6n un fragment d'acetabulum i 3 fal anges. S'ha classificat bé per
comparació amb la col· lecci6 de referencia actual. Corresponen a un indi vidu
adult sensu lato.
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Ol'yctolagus cuniculus
El cornIl és, com sempre, l'especie més representada i de forma totalment
majoritaria. Totes les parts del seu esquelet hi són presents.
A l'excavadó s'han trobat 4 conjunts d'ossos en connexió (de 5 a 10 ossos en

cada un). La troballa d'ossos de conm en connexi6 indica, en principi, la
probabilitat d'un aport no antropic. Aquest aport no antrbpic ens queda també
verificat per la presencia molt alta d'ossos enters i baixa de fractures
freqüentment repetides en les aportacions antropiques -com les definides per
Pérez Ripoll (1992, 1993) a les dialisis deIs ossos llargs-. 19ualment, per un index
de crema ció feble: entre 1'1% i l't5%, de l'ordre de 10 vega des inferior al del
nivell H. També hi ha almenys 5 calcanis que presenten senyals que semblen
correspondre a l'atac d'acids gastrics de rapinyaires noclurnes, com l'óEba o el
gran duc (Guillem & Martínez Valle, 1991).
Aixi i tot com VeUTen1 després, una part de l'aportaci6 del ronil] és humana
i ha estat testimoniada per la presencia d'estries de descarnació.

Lepus europaeus
La llebre esta ben representada en aquest nive11: 39 restes, de les quals 2 són
cremades. Com hem explicat pel nivell supra-jacent, aquest NI< én un NR
mínim, i el real pot ser fon;a més gran.
C:orresponen tant a restes cranials com a postcranials. Totes les hem
diferenciat de les de conill per ]a seva grandaria netament superior (fig 72, 4). El
metatarsla TI i el

nT ]'hem

diferenciat a partir d'una amplada de l'epífisi distal de

4,9 mm. Corres ponen a un mínim de 7 individus, deIs quals almenys 1 és
juvenil.

e,~nnaceus
.
europaeus
L'eri<;ó esta representat discretament per 8 restes, distribui.·des entre 2
fragments de mandíbules, 1 fragment de maxil·lar, 1 fragment de molar i 4
fragments d'ossos llargs. Corresponen a un individu subadult.
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Ungulats

NR

Equus caballus
Equus hydrun tinus
Bos-Bison
Cervus e1aphus
Capreolus capreolus

66

TOTALS

%NR

NMI

68
131
4

.. 23,6
3,9
24,3
46,8
1,4

4
1
3
5
1

280

100

14

11

Taula 53.- Nombre de restes i nombre m(nim d'indívidus deis U11gulats
del "iveU 1 de l'Arbreda, després d'haver ponderat /'equid indeterminat entre
l'Equus caballus í l'Equus hydruntinus í el cervid indetermiw7.f entre el Cervus
elaphus i el Capreolus capreolus.

Carnívors

NR

%NR

NMI

Canís lupu s
Vulpes vulpes
Ursus spelaeus
erocuta spelaea
Lyllx el. spelaea
Felis sylvestris
Felis spelaea

6
6
377
1
7
5

1,5
1,5
93,3
0,3
1,7
1,2
0,5

1
1
21
1
1
2
1

2
404

TOTALS

Taula 54.- Nombre de restes
del niuel/ 1 de l'Arbreda,

j

28

100

nombre m(nim d'individus deis carnívors

NMI

Infantils

Juvenils

Adults Vells

Equ lIs cabal/lis
Equu s hydruntinus

4
1

1

1

Bos-Bison

3
5

1
1

2
1
1
1

3

5

Cervus elaphus
CapreoJus capreolus
TOTALS

1
14

1
2
1?

1

S?

1

Tallla 55,- Distribució per edats del NMI deis ungulats del niuel/ 1 de

l'Arbreda,

~-l==
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NMI

Canis lupus
Vulpos vulpes
Ursus speloeus
Crocuta spelaea

Infantils

Juvenils

1

1

21
1
1
2
1

TOTAL

28

Adults Vells

1

1

Lynx cf. sp,laea
Fe/Is sylves/ris
Felis spelaea

283

2

16

1

16

5

2
1
1
1
17

1

67

1

Taula 56.-Distribucid per edais del NMl deis carn{vors del nivel¡ 1
(mas/eriií recenO de /'Arbreda.

NR dote!.

NR mesuró

57
68

8,7

%

7,0

Cavall
Gran bóvid
Cérv"i

127

4
2
11

Total cav.+cér.+g.b.

252

17

6,7

Total ungulats

266

19

7,1

81

22

27,2

Total camívors - restes lnf.-neon. ÓS

2,9

Taula 57.- Nivell 1 de la cava de rArbreda. Relací6 entre les restes
mesurables i el total de restes determinables d'Equus cabaUus, de Bos-Bison, de
Cervus elaphus, del total d'aquestes tres espécies, del total d'ungulats i deis
carnívors menys les restes dels neonats i infantils d'Ursus spelaeus.

Restes cremades Restes lotals

Conill no roordena! (mostra)
ConiH roordenat
TOTAL MOSTRA CONlLL

EsteJles no coordenades (rnostra)
Estelles coordenades
TOTAL MOSTRA ESTELLES

7
6

476
804

%
1,5
0,7

13

1280

1,0

612
94

1436
1034

42,6
9,1

706

2470

28,6

Taula 58.- Percentatges de les restes cremades de conill í d' estelles del
nivell 1 de

rArbreda.¡

cafrulats sobre mDstra.
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Fig. 71 .- Arbreda mosteria recen to 1: fragment basal de banya de Cervus
elaphus. 2: Ml inf. de Crocuta spelaea. 3: falange la. i falange 20. de Felis spelaea.
4: coprolits.
L'escala és d'1 cm.
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PREMOLARS 1 MOLARS SUPERIORS

D3/D4
L
A

Pil\!

32,1
22,4

P/M

25,1
25,1

PELVIS
LAi

57,6

LAe

70,4

Hml
AmI

34,5
24,4

Uo

66,6

Mesures d'Equus c:abalJus del ni'uel} 1 de i'Arbrcda,

D31 D4 SUPERIOR

L

27.4

A

í9,9

lvfesures d'Equus hydruntinus

f!El

nivel! 1 de l'Arbrcda.
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MULAi<':=' :=.urr.H.IUi\:='

L
A

P4

Ml/M2

17,9
18,1

20,8
18,0

MOLARS INFERIORS

L
A

P2

P4

MI

M3

11,8
7,1

22,6
22,5

28,1
15,9

34,2
14,4

FE MUR

HÚMER

EC

ArnD

41,6

(20,5)

BANYA

la. FALANGE

DMr
Dmr
DMp
Drnp

Ad

(77,7)
70,9
58,5
54,4

22,5

(19,0)

Mesures de Cervus elaphus del nivell 1 de l'Arbreda.

PELVIS
LAe
LAi

2•. FALANGE

86,1
69,5

LM
Ap
AmD
Ad

46,3
31,9
24,4
27,3

Mesures de Bos-Bison del nivell 1 de I'Arbreda.

RAOl

FEMUR
LM
Ap
EC
ArnD
Ad

53,9
14,1
7,8
5,9
13,7

Ap
AmD

7,6
3,0

Mesures d'Erinaceus europaeus del nivell 1 de J'Arbreda.
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,
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2

3

4

Fig. 72.- Arbreda mosteriil recento 1: delll'íció de llet
spelaeus.2..
canilles inferiors d'Ursus spelaeus que palesen Wl cIar dimorfisme sexual. 3: P4;
Ml i MI infers. d'Ursus spelaeus. 4: Comparnci6 entre diferents restes
d'Oryctolagus cuniculus i Lepus europaeus.
L'escala és d'1 cm.
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Can!s lupus
El lIop és present amb 6 restes que es poden assignar a un individu juvenil,
Corresponen a una dent, 2 fragments de femur i 3 falanges,

Vu ¡pes vulpes

Les 6 restes determinades de guilla poden pert¡lnyer a un individu juveniL
Són 2 peces dentaries, 1 cramal i 3 postcramals,
Ursus spelaeus
Després del conil!, 1'00 de les cavemes és I'animal més representat en el
nivel! 1 de l' Arbreda, La distríbució de les 377 restes Identificades és la següent:
306 dents de net (1Ig, 72, 1), 17 ossos de neonat, (o fetals), 41 den!s perm.nents
(germene, adultes I molt gastades)(fig, 72, 3) i 13 assos a fragments d'os d'adults (1
astragal, 3 fragments de vértebrcs, 3 falanges, 2 metápodes, 1 húmer, 1 r.dí, 1
fragment de er.ni i 1 fragment d'escápula),
El NMI és igual a 21 indivídus: 16 Indivídus neonats-fetals-infantils, 2
individus juvenils, 2 individus adults i 1 individu ven. Els dos individus adults
corresponen a un masde í una femella, determinats en base a dues canines
inferíors que palesen un elar dimorlisme sexual (lig, 72, 2),
Els caracters morfologics i dimensionals d'aquestes restes coincideixen
plenament amb e1s descrits per Torres (1988) per a les pobladons d'Ursus
spelaeus. Dins dfaquestes pobladons estan indoses les restes d'Ursus spelaeus
procedents del tram inferior del sector alfa de l' Arbreda,
Aquestes restes dernostren amb tota seguretat la utilitzadó de la oova per
par! de l'ós de les c.vemes com a lloc d'hivernaci6 ¡ de crla.
eracula

spelaea

Únicament representada per una sola resta, que coinddenment és la
mateixa que representava també de manera solitaria a la hiena del nÍvell H, Es

tracta de la M1 infenor esquerra (fig, 71, 2), Esta fon;a ben conservada, 110més té
par! del l.l"nid lrencat, encara que es pot observar que el té bén desenvolupat.
Presenta una mica de desgast al cantó vestibular i correspon a un individu adult.
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30. FALANGE

LDM

24.3

Ldo

(21,1)

AMD 6,4
JA,¡fesuyes de Capreo1us capreolus del niZ'elf 1 de fArt:rcda,

la. FALANGE

2 •. FALANGE

39¡1
14,2
Ap
AmD 10,5
Ad
11,6

L

L

Ap
AmD
Ad

28,7
(11,7)

6,7
11,0

lv1esures de Felis pardus del niDell 1 de l'Arbteda.
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INCISIVES INFERIORS

INCISIVES S UPERIORS

12

13

11

11

13

13

Dte

8,3

D.e

10,7

13,2
12,3

10,6
10,6

10,4
12,2

14,0
14,2

14,1
14,2

PREMOLARS INFERIORS
LM
AM
Hpr
Hpa
AM / LMxl 00
Hpr / LMx100
Hp. / LMx100

15,4
10,3
10,5
5,3
66,9%
68,2%
34,4%

PREMOLARS SUPERIORS
22,1
16,5
13,7
11,6
74,2%
62,0%
52,5%

MOLARS INFERIORS

LM
Ur
Ua
Lpr
Lm e
Len
Lhi
Atr
Ata
Am
Atr / LMx100
Ata / LMx100
Atr / Ataxl00
Ltr / LMx100
ESCAPULA
Dtg

59,8

MI

MI

33,2
17,3
13,8
14,8
10,6
14,1
8,7
13,2
16,4
12,4
39,7 %
49,4 %
80,5 %
52,1 %

30,2
16,5
13,3
13,1
10,4
11,7
8,4
12,2
13,8
11,3
40,4 %

45,7 %
88,4 %
54,6 %

ASTRAGAL
LM

58,1

Mesures d'Ursus spelaeusdel nivel! I de l'Arbreda.
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Les seves mesures! a Yigual que

267

r exemplar del nivelI H# tamw es traben dins de

la variabilitat deis individus de Jaurens. És molt equiparable amb la del nivel!
anterior.
Linx d. spelaea

El linx esta representat per 7 restes,. les quals corresponen a un NMI d'un
adult Cap d'elles ens ha serví! per cOillparar-les amb a!tres

d'esp~cíes

de linx

definides, Per aixo, i en base a l' analogía taxonomica i cronologica d f aquest nivell
amb el supra-jacent, l-'hem designat com a Linx cf spclaea.
Les restes corresponen a 2 pec€'s dentaries; 1 fragment de vertebra i 4 restes
d'exrremitats,

Felis sylz1estris
El gat salvatge esta representat per 3 peces dentaries¡ 1 fragment de pelvis i 1
rotula. La denUdó ens indica la presencia d'un individu JOV!? i un individu
adult.
Felis spdaea

Tenim dues restes de la pantera: una falange primera i una falange segona,
ambdues senceres (fig. 71, 3), La seva morfologia i les seves dimensions ens ha
permes la seva dassiflcació, Corresponen a un jndividu adult sensu latu.
lnterpretaci6 fafonomica i arqueologica
Cremaci6

Les restes (Temades dfaquest nivell (tades 58 i 59) presenten alguns índexs
simiíars als del nivell aurinyada atcaie, coacretament e! del tolal de les esteBes,
el de les estelles menors i majors de 3 cm i el dels unguiats (aquest lle-ugcrament
superior), En canvi¡ s'aparten molí ar:¡b el corresponent a1$ ronills; com ja hem
comentat, degut¡ amb tota probabHitat, a la propordó alta que té d'indivldus
d f aportació no antropica,
És de destacar la presencia de dues res les cremade$ de liebre en un cor,junt
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en que les restes cremades d' ossos determinables és tan escassa.
En can vi, les estelles cremades inferiors a 3 cm s6n molt abundants. A més

de la cocei6 de la cam, hem de tornar a pensar en la possibilitat d'una utilització

de les epífisis com a combustible; ens queda oberta, per tant, la necessitat
d' aprofundir aquest es tudi o

Fracturaci6
Hem calculat també la rel aci6 entre el NR mesu rables i e l NR
determinables per tenir parametres de comparació de la fracturació (taula 57).
AixÍ, aquesta ara és clarament fon;a sup erior a la del nivell H i comparable a la
deIs jaciments d el paleolític superior cantabric on es considera mo lt elevada
(AItuna & Mariezkurrena, 1984).
Rueda (1993) ja havia ind icat una fracturació molt elevada al m os teria de
l' Arbreda, superior a la deis nivells del paleolític superior
L'obtenció del mol!
Aquesta tasca només l'hem peguda detectar en dos fragments de mandíbula
de cérvol, una falange primera distal fesa de cérvol, una falange segena fesa de
cérvol (fig. 65, 1), una epífisi distal de la. falange de cérvol, dues estelles de diMisi
de tíbia de cavall i un esclat de grans dimensions.
EIs dos fragments de mandíbula de cérvol presenten una fra ctu ració a
nivell del canal medul ·lar, que seria el producte d'una percussi6 per obtenir
l'esd.s moU d'aquest os.
Dues de les falanges, una distal i l'altra sencera, es troben feses per aprofitar
millor la medul·la, mentre que la tercera es troba fr acturada a ni vell de la
metafisi distal, presenta nt un a fractura irregular, típi ca d'una estr ate gia
d'aprofitament del moll més propera a l'e mprada habitualment, en altres
períodes, en els ossos lIargs.
Les estelles de Hbia presenten frac tures curvilínies i una d'elles, a més a
més, dues extracdons, mentre l'esclat té un a frac tura longitudina l i co nserva
bona part del canal medul·lar. Malauradament són les dues ún iques evidencies
dares d'aprofitament del mol! de l'os deIs os sos llargs.
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CÚBIT

EPA
Emo

APe

21,4
17,7
14,1

Mesures de Linx r:f spelaea del airell 1 de I'Arbredrt.

P4INFERlOR

PELVIS

L

Hm!
Ami

A

Alesures de Felis sylvestris del nlz;ell 1 de l'Arbreda,

H(;MER

OCOPITAL

C'vf
Uv1c

Aco
AFm
Hf'm

112,3
1l0A
Ep
23,7
AmD 7,3
Ad
19/5

26,7
16,1
9}1

A1esures de Vulpes vulpes del tii'veil J de l'Arvred/1.
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CRAN!

MANDíBULA

LP

LO

7;3

PELVIS
AmI
Em!

FEMUR

"'"
9,1

Ad

~,~

TIBIA

Ad
Ed

20,2

15,4

CALCAN!
13,3
8,1

L
AM

25,5
1ü,6

ASTRAGAL
L 12,7

12,5

12,8

12,2

12,3

12,4

12,3

METATARSIANS 1I /111

A1esures de Lepus europaeus del úuell 1 de l'Arbreda.
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Marques de !aU

La presenda d'ossos amb marques de taU és més abundant i variada que les
de- percussions. En total s6n 10 les restes amb marques de tan, que seguidament
enumerarem:

- EsteBa cremada indeterminada amb estríes paraHeles de descarnadó.
- EstcHa indeterminada amb 11 estries amb relaci6 de paraHelisme i alguna
de convergencia, també de descarnadÓ.
- Fragment indeterminat, amb múitip]es taHs tranSversa 15

per despendre la

carn de les insercions musculars.

- EsteBa indeterminada amb una eSlria amada í treS de paral·leles de
descarnadó,
- Estella indeterminada amb es tries paral·leles dé descarnadó (un grup de
tres i un d'una),

- Estella indeterminada amb es tries de descarnació.

- Apofisi vertebral de conill amb <,stTies transversal s i paTal,teies ent::e si,
dar exponent d'actuaci6 sobre la inserció muscular.

- Costella de cavall amb estries de descarnació paral·lele-s entre si i marques
de rosegador 3 rexttem (Iig< 62, 4)<
- CostE'Ua de caval1 amb estries obHqües de descarnadó,
- Tíbia medial de conUI amb múltiples estríes paraUeles entre si i
transversals a l'eÍx anatomic de 1'05 que actuen sobre la inserci6 muscular (H g.
62,1)<
D'aquesta relad6 podem considerar que en el r::lOsteria recent la descarnad6
presenta duca acdons d:fenmdades. Una és el desprendin~ent de la Carn en les
insercions musculars; que dóna Uoe a es tries curtes; pa~aUele5 entre si i
transversal:; a l'eix anatoroic de l'os, que només es diferencie:1 de les de
desártkuiadó per la posidó anatomica i Pef rabunda:lcia d'estries. L'altra és el
dcsprendiment de la carn a la resta de ros que dóná ('Ol!\ á lesultat generalment
estries llarguesf paraHeles entre si i obliqües o perpendkulars a l'eix anatomk.
També podem considerar que hi ha un aproritament del conllL
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Acdó deIs carnívors

Coprólits
S'han recuperat 9 coprolits en el nivell 1. D'ells 3 es traben ben conservats.
Aquests coprolits han de correspondre a carnívors, amb més possibilitats de que
sigui n de hienes (lig. 71,4).
Marques de cacnrvar

Un eleme nt que cal remarcar en el mosteria recent de l'Arbreda és el

considerable nombre d'ossos que presenten marques de carnívor (11), que
denoten la importancia de la seva ocupació a la cova, que havia de ser

necessariament notable.
Basicamen t detectem dues activitats de cacnrvor: la consumició directa de
1'05 i la digestió posterior.

Pel que fa a la primera, hi ha dos O tres ossos que ha documenten:
- Un húmer medi al de cérvol que presenta la fractura típica irregular de
carnÍvor en ambdós extrems~ una fins el nivell de la metMisi i l'altra fins ben
avan,ada la diáfisi (lig. 66,2).
- Un fragment medial de diafi si indeterminada que presenta les mateixes
característiques descrites .
- A més, una tercera resta, una estella, presenta dues possibles dentellade5.

Obviament, aquestes reste s documenten el procediment habitual de
consumici6 d'un os per part d'un carnívor, que s'inicia per les epífisi fins arribar
a la diafisi.
Pel que fa a la digestió, es conserven múltiples fragments amb les
s uperfícies erosionades, patinades i alterades a conseqüencia de l'ac66 deIs sues
gatrics del seus estomacs, especialment de les hienes. Els perfils p atinats i
estellats d'aquests 05505, habitualment de dimensíons red uides, també s6n un
~ es

bon indicador d'aquesta activitat, així com l'aprimament a

vores (Maguire,

1980). Les restes que presenten alguna d'aqu estes earacterí 5tiques s6n: un
fragment de banya, 7 estelles indeterm inades, un vestíbul de 1'05 temporal de
cavall atacat per acid de hiena, de 5 a 7 dents de cavall ( fig. 66, 3)i 2 fragments
molars de gran bóvido

r

i

i
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Conside.tadons

El

nl'v~l1

r

de l' Arbreda conté simultaniament pe! que fa a les restes
p

faunístíques..- aportacions antropiqués ¡ no anl:ropiques, pero ara aquestes últimes
són l€S més importants,

La CQva és {reqüentada per 1165 de les cavernes, que la utilitza per a la
hivernaóó i per a la cría, BIs grups humans, donada la riquesa de la indústria
lHiear també la freqüenten. Uns i altres semblen complementar~se en el seu úS¡
potser perque aquesta freqüencia de les ocupacions humanes no fos massa
continuada,
La presencia important de 1'65 assenyala el 5alt diferencial entre Yespectre
faunÍstic del mosteria r€Cent i de l'aurinyacH~ arcaic; hí ha un descens dels ossos
amb marques de cárnisseria i un augment deIs ossos amb marques de l'acdó de
carnívors. D'aquests últirns hi ha un;:; bons

exemp;es~

també indiquem la

presencia de coprolits, potser de hit?nes.
Potser l'índex clevat de fracturadó es pot assodar a la presi:!nda de
carnívors, els quals exercirien una activHat de trepitjament sobre les restes
disperses per la cova.
Les evidencies d'activitat antropica s6n ben cIares, encara Que no molt
•
abundants. És de supo5ar que l'alter:::an<;a amb 1'65 de les caverneS indica una
freqüencia baha d'aquestes acti'vHats. ?vfalgrat tot podem documentar bé les
tasques de descarnaCÍó i d'ob!'endó de moU de]:; 05505.
I:estudi de la fracturadó ossia antropka posa de manifest una tecnka no
massa diferent a la del páieoHtic superior, pero no identica.
Els treS ungulats caracterÍstics del pleistQce superior de Catalunya hi són ben
representats i sabem que eren aprofltats -c.a(,üS sens dubte- per Vhome, Hi ha un
lleuger domini del cérvol, sense que arribi a indicar cap preferencia. No sllbem si
part de la fauna deIs unguiats €-s apo¡tada pels carnivors,
El conill t2S t'animal més representat i de manera molt majNitaria, com
passa habH1.;.alment al paleoJ:tic superior del jaciment La diferencia és que ara
l'aport és majorHar¡a:ment no .antropic, tot i que el seu aprofit<1ment per pa:t de
1'ho::ne l'hem pogut testimoniar.
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Restes cremades

Cavall
Ase
Equid indeterminat
Gran bOvid
Cérvol
Cabirol
Cervid indeterminat

Restes totals

%

14

57
10
10
68
127
4
4
280

5,0

Total llebre + erü;ó

2

47

4,3

Total carnÍvors

O

404

O

16

731

2,2

Total ungulats

Total 3 categories

O
O
O
2

12
O
O

2,9
9,4

Taula 59.- Percentatge de les restes cremades de la fauna gran i mitjana,
exc/els el conill, del nivell 1 de /'Arbreda.
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LES ANALISIS PALEOCOLOGIQUES

La palinologia
Sobre el dipbsit quaternari de }'Arbreda s'han fel quatre

an~lisis

paleopalinolbgiques. Les tres primeres, més parcials, corresponen a dues
realilzades amb sediments provinents del sector alfa (Geurts, 1977, 1979; Loublier,
1978), i una tercera amb sediments del quadre E2 (Burjachs, 1986 i 1987). Els
resultats prelirninars d/un quart treball (mostreig IV) han estat ja publicats a
Burjachs & Renault-Miskovsky (1992) i Burjachs (1993).
Del mostreig "Arbreda IV" F. Burjachs ha anaJilzat 53 mostres procedents de
l'excavaci6 del sector beta. Aquestes pertanyen al quadre EO i foren preses cada
vegada que es comenc;ava una talla de 5 cm de potencia, Posterjorrnent s'ha
analitzat una mastra cada 10 cm, que és un mostreig ben significatiu per a
ranalisi palinologica habitual.
El diagrama de l'an~lisi del jaciment en general mastra uns percentatges
mol! baixos de pol·len arbori (AP), fet habitual durant les ~poques glacials. Les
fases interestadials són marcades per un lIeuger augment de la corba d'AP i
I'aparició, amb valors baixos, de taxons meso-termOfils.
De les variacions dins el conjunt del diagrama es dedueixen uns
comportaments constants per a determinats laxons herbacis. Les Dipsacaceae i
Helial1th emum apareixen nernés als interestadis plistocens i sobretot a
!'interglacial holoc~. Un comportament semblant, encara que menys acusat, el
tenen les rosaceae, caryophyIlaceae i CentauTea. El taxon chenopodiaceae
amaranthaceae es mesiTa típicament estepari, car nornés pren importancia
durant els perfodes freds; de la maleixa manera que apiaceae i rubiaceae 5ón
freqüents al plistoce superior pero no a l'holoce. Les Cyperaceae apareixen durant
les fases més pi ujoses.
Tal com succeeix en tols els diagrame5 poJ.1fnics hi ha taxons que resulten
banals, no nornés perque ecologicament no tenen un significat pro u prec!s
(apleguen masses especies), sinó també perque les seves variacions dins el
conjunt de l'espectre poHínic no 5ón significatives. És el cas de Plantago,
Rumex, ranunculaceae i Polygonum tipus persicaria.
No s'ha trobat una gran presencia de taxons mediterranis, fel que ens indica
que les condicions climatolbgiques eren dHerents a les actuals.
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Seguidament descriurem l'analisÍ detallada per als nivells H

1

1. Totes

aquestes dades ens han estat lliUTades per F. Burjachs.

El mosteriii recent

La fi del mosteria, a la base del diagrama, segons les datacions absolutes d e
14(: AMS es pot correlacionar amb l'inici de l'estadi isotopie ISN 12 o Hengelo

(Dansgaard et al., 1993), ja que, malgrat els baixos pereentatges d'AP, hi ha una
presencia important de Quercus i les poaceae dominen sobre Artemisia i

asteraceae (fig. 73). A més, hi ha la preséncia del termofi1 Olea-Phillyrea. D'altra
banda, el taxon Eplledra fragilis-tipus a la Mediterdmia té connotacions de

xericitat i no s'ha de confondre amb la interpretació de "fred" que se li d6na en
els diagrames de l'Europa central i sep tentriona1.
El clima seria, doncs, semi-fred i més avia t marcat per l'aridesa (domini de

Quercus ilex-coccifera-tipus sobre Quercus caducifolis, absencia de taxons

mesofi1s i preséncia important d'Ephedra fragilis-tipus).
El paisatge a les acaballes del paleolític mitj. seria fo r,a obert, d el tipus
devesa (de pi i cí. Junip erus), sota la qual hi hauria prats de gramínies i asteracies,

En els indrets més arrecerats, pero, s'hi podrien desenvolupar formacions
arboreo-arbustives més compactes, que contindrien taxons termofi ls.
L 'aurinyacia arcaic

Durant I'aurinyacia arcaic s'observa un augment de la corba d 'AP, sobretot
grades a Pinus. Climaticament es diria que, si la fase anterior era més avíat seca,
aquesta és més aviat humida. Aixo es demostraria perque, entre la vegetaci6
herbacia majoritaria, s6n poaceae qui dominen darament sobre asteraceae i
Artemisia i les espores de falguera presenten un augment (fig. 73). A més, en
aquest moment tenim la presencia de dos taxons mesOfils: Corylus i Tilia.
Clima, per tant, semi-fred i humit, que es podria correspondre, segons les

datacions radiocarboniques, amb l'ISN 10 o amb I'jnterestadi de Les eoUés
(Bastin el al., 1976).
El paisatge d 'aquesta

~poca

seria practicament el mateix que en la fase

anterior, pero amb la diferéncia de qué la vegetació de l'indret estaria enriquida
per especies mesbfi1es.
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Palinologia cova de l'A rbreda
Nivel! aurlnyacia arcaic
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Palinolog ia cova de l'Arbreda
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Fig. 73.- Dia gra mes de I'anali si paleopalinologica de
correspo nents als nivells H (aurinyacia areaie) i 1 (mosteriñ recent).

I'Arbreda
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I:antracoIogia
Un primer estudi sobre la determinaci6 i ínterpretació deIs ca rbons
recuperats a l'excavació de l' Arbreda el trobem a Ros (1985, 1987). Recentment, la
mateixa autora ha completat el seu treball amb l'analisi deIs cacbons procedents
de les campanyes d'anys posteriors.
De l'es!udi complet que M.T. Ros ha realitzat sobre els carbons de l'excavació
de l' Arbreda, reprodulm la part corresponent als ni vells H i l.
Justament, el mosteria recent i l'aurinyacül arcaic són els dos nivells que
han proporcionat més carbons (373 i 442 respectivament). Els resultats de l'analisi
els tenim exposats a la taula 60.

lnterpretació

Destaca, a l'igual que aIs altres nivells de l' Arbreda, un net predomini d eIs
percentatges de pi roig (PilluS sylvestris)¡ aquesta especie s'estén avui día sabretot
per l'estatge monta sec de vegetació. Segons els estudis

pal eobo t a nics~

boscos

d 'aquesta conífera assoliren gras ex tensions arreu d'Europa durant la glaciació
würrniana.
. Hi ha una d istribuci6 hom ogenia d'aquesta especie en els dos nivells;
sembla que fou l'especie més utilitzada com a combustible. La seva fusta té una
combustió rapida i dóna molta flama. M. Ros no creu~ pero, que es tracti d'un
fenomen de sel-lecció intencionada, sinó més aviat d'una predominancia real de
l'especie en un m edi vegetal d'escassa i poc diversificada coberta arb bria, dades
que confirmen les anMisis poHíniques d e) jaciment.
Al costat del pi roíg, amb p ercentatges m olt més baixos, apareixen en els
nivells moste ri<l i aurinyacülI arcaic certs taxons de caire temperat i rnesofil, la
maj oria corresponents a l'actual muntanya miljana humida: blada (Acer opal"s)~
aUfÓ negre (AceT

monspessulanum), espina cervina (Rhamnus cat harticlts),

salzes (Salíx sp.), Prunus sp. --entre ells l'ametller (Pnmu5 amygdalus)- i ros.lcies
de la familia Pomoideae. Les especies d'aquesta familia presenten uns trets
anatornics tan similars que és quasi impossible la seva correcta atribució, més si
es tracta de petits fragments¡ corresponen a arbres i arbusts d eIs generes: Sorbus,
Pyru s, Crataegus, AmelanchieT, CotoneasteT, ". Cal destacar entre la flora deIs

nivells paleolitics de l'Arbreda, ja almenys des del final del paleolític rnilja, la
presencia de l'ametller,

esp~cie

que fins fa poc es considerava originaria del sud
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est aSlatic, pero que ara ja ha estat identificada en un bon nombre d'estudis
antracológics de la Medílerriutia occidental.
Segons el diagrama, el tipus de vegetadó eXIstent en les darreries del
mosteriil i a l' aurinyada areaie tenen gran similitud, Els eIevats peréentatges de
pi roig junt a una presencia de taxans mesolils indiquen un paisalge oberl sota
un clima no massa fred§ que permetia l' existencia de formacions
submediterranies en les zones més arrecerades i humides. Aquestes dapes de
vegetació arbúrio-arbustives s'expandien senS clubte en les fases interestadials.
Comenta M. Ros que a l'aurinyacia arcak sembla acusar-se un cert
empiro~amen! clímatk, per un lleuger augment del pi roig i una reculada de
rametller í de certes submediterrarues; l'espina cervina, les Pomoideae.
En conclusió¡ en aquests dos moments el paisatge al voltant de l'AJ"breda era
predominantment obert, sota un clima no massa fred, suavitzat per la influencia
de la Mediterrania. L'espccíe arboria. dominant era. el pi rOig, que s'acompanyava
dfespedes mesófiles a les zones més privHegiades,
Els peixos

Les excavadons de l'Arbreda han proporcionat abundants restes de peixos
d'aigua dol~a: el barb, la truíla, el salmó, l'anguila, la brema, ,,, Un estudí inidal
va ser realitzal per Juan-Muns (1985, 1987) subre la mostra en aquells moments
existen!s, Roeenlmen! M, Muñoz i X, Camps !'han realitzat sobre la tOlalila! de la
mostra. Del seu trebaB extraiem les dades corresponents als dos ruvells en
qüestió,

1.' obje,tiu principal de l' anaJisi ha estat l'estudi taxonomic de les vertebres

de peix fossilitzades trobades en el jaciment. Al mateix temps; pero, slha realitzat
un estudi paleoecologk a partir deIs resuHats obtinguts.
S'ha reahtzat un estudi morfologic extern de les vertebres, aixf com un
estudi radiogratic, per tal de determinar-les. Les vertebres g/han diagnosticat fins
el ruvell generic i, sempre que ha estat possiblef fins el ruvell especffic,

Els resultats ob!inguts els trobem • la ¡aula 61; 24 de les 29 restes analitzades
s'han dassificat fíns el ruvell generic o espedíic. N'hi ha 5 que no han estat
determinades per ser massa fragmentades o massa petites,
Els resultats obtínguts són els segtients: Leuciscus sp. (2 restes), Salmo
trutta [ario (3 restes), Salmo sp, (2 resles), Anguilla a"guilla (16 restes) i Barbas
sp. (1 resta). Notem l'absencla de Salmo salar i de Rutila, sp., presents en aIguns
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aItres nivells del jaciment.
Pel que fa a la discussió deIs resultats, els investigadors esmentats pensen
que la riquesa específica total és for~a baixa, pero s/ha de tenir en compte que les
restes del jacirnent arqueologic respanen a uns criteris de selecci6; en forces casos
per part d'hurnans, i en d' allres per animals ictiOfags, els quals transportaren els

peixos fins la cava per tal d'alimentar-se'n. Per aquest moti u no hi s6n
representades totes les especies existents en l'epoca estudiada.
EIs dos nivells estudiats són relativament pobres en restes ictiologiques.

S' observa, pero, una dara dominancia de restes d' Anguilla anguilla sobre la resta
d'especies determinades. Aquesta especie és euriterma i capa) de colonitzar
habitats molt diversos, fet que impedeix extreure conclusions de tipus
paleoecologic a partir de la seva presencia. Malgrat tot, la trobem associada a
Salmo trutta ¡ario, especie propia d'aigües fredes i ben oxigenad es. La seva
presencia indica que el clima d'aquella epoca era relativament fred, ja que
actualment la truita es troba principalment localitzada en els trarns alts deIs
nostres cursos fluvials. De totes maneres, probablement les temperatures no eren
excessivament baixes, ja que en aquest cas la tmita seria molt més abundant que
l' anguila, la qual esdevé for'l'a passiva en aigües massa fredes.

El génere Barbus no ha pogut ésser determinat fins el ruvell específic, pero
probablement es tracti de Barbus meridionalis o Barbus haasi, ja que s'ha trobat
en la mateixa zona que Salmo trutta ¡ario. Ambdós són autoctons d'aquesta zona
i mostren una clara preferencia pels trams alts deIs rius, on es donen les
condicions abans exposades per a la presencia de la trilita.
EIs resultats obtinguts indiquen dones que el clima existent a la zona
estudiada durant l'epoca corresponent al mosteria recent i a l'aurinyacia arcaic de
la cova de l' Arbreda era relativament més fred que l'actual, sense assolir, pero,
temperatures excessivament baixes.
Els arnfibis i els reptils
L'estudi de les restes esqueletiques d'anúibis i reptils ha estat realitzat per J.
Felix, el qual ens ha avan¡;at les dades que constitueixen el següent informe
referent als nivells H i 1.
Les rnostres procedeixen deis quadres EO, El i E2, que són els que s'han
utilitzat per a la recollida de la micro fauna.
DeIs dos nivells, horn denota una gran desproporció de la informació, a

•

•
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favor de J'aurinyadá arcaico Aixo és degut a que la seqülmcia ha estal recollida al
sector alta, e prap d'el!, en el sedíment es troba aiteral. Aques!a alteraci6 alecta
rnés el niv€ll 1 i ha destruIt bona parí de les restes bssies.
Les peces ossies comptabilitzades per als arnfibis han esta! les seguents: iJi,

húmer tibio-fíbula, vertebres, fémur, coracoíde, radi-ulna, escapula, urostil,
f

isqui, pre-rnaxil-lar, esfeno-etmoides, fronto-parietaJ i davícula.

Per als reptils s'han tingut en compte el femur, la tibia, les

v~rtebres,

¡'húmer, l'ili, el dentari, el maxi].!ar i 1'0$ quadrat.
Els amfibis i els reptils de l'aurinyacia arcaic

-G I aurinyad~ evoludonat-$ l'H
-aurinyada arcaic- és més pobre en restes de mkrofauna, pero hi ha poca
diferencia en quantitat d'especies.
Entre les restes dI amfibis identificades de l'aurinyada arcaic (taula 63)
predominen les del genere Bufo. MaIgrat que un fragment sembla pertanyer a
l'especie Bufo adamita (gripau corredor), 1a majada pertanyen a Bufo bufo
(gripau comú),
A diferencia del nivell

supra~ja<:ent

Aquesta espécie és mol! ubiquista ¡ pot ocupar 101 tipus d'hábital des de la
plana fin, al, 2,000 m d·.J,ada, pero 81 nord-est de Catalunya predomina en
ambients més muntanyosos, lHgats a l'eix pirinenc. Les zones planeres són
ocupades més densament per l'espede Bufo calamita" més propia, a la zona,
d f ambients lacustres. Bufo bufo sempre es troba més lligat a ambients
humanitzats¡ i sovint acompanya a hortes i conreus. Es dispersa Uuny de les
zoneS de posta. Bllfo calamila, lot i que ocupa gran quantltat d'habitats, sol

preferir arees més obertes i sbls més flonjos degut aJs CQstums mes excavadors.
Tant a I'Empordá com al PI. de !'Estany, ocup' zones planeres, més obertes i més
seques que el seu congtmere.
El peJoblllid Pelodytes pundatus (gripau puntejat) s'identifica amb dues
restes, Aquesta especie ocupa habitats molt variats en diferents altituds; amb
comportament preferentment crepuscular i nocturno Presenta una relativa
trogloxenia, és a dir,. capacitat d'introduir-se en baumes i avenes. En les zones
calcaries del nord-est de Catalunya substitueix la manca d'aigües superficials amb
la humitat deIs ambients fontina!s i cavernosos. Pot reproduir-se en ma.sses
d'aígua mol! reduldes, per la qua! cosa la seva presencia no implica masses
d'aigua estables.
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Quan als reptils, de la poca informaci6 obtinguda, hom destaca la presencia
de pe tites sargantanes del genere Podareis.
Per l'estudi de femurs i húmers es destaca la se va grandaria reclu'ida, molt
més propia de l'especie Podareis hispal1iea (sargantana de paret) que no P

muralis, grandaria que sempre es troba lleugerament per sota de }' assolida per
I'especie en l'actualita\.
Tot i que la mestra estudiada és molt reduida, en l'estudi osteometric
realitzal es destaca el caracter robust d'aquestes peces, la quaJ cosa podria indicar
una adaptaci6 millor en els habits grimpadors.
El genere Podareis és actualment un genere molt diversificat, amb gran
quantitat d'especies i sub-especies evolucionant d'una manera molt rapida.
Aixb fa que els caracters específics s'hagin modifica! lleugerament i no sigui
possible adjudicar les mostres al rang d'especie.
No obsta ni aixo, el g~nere Podareis esta ampliament distribuit en la zona
tractada, siguent difícil, Adhuc amb material vi u, separar morfologicament les
dues

esp~cies

presents (P. muralis i P. hispanica), indicadores d'ambients més

freds o més ealids, pero sempre d'espais oberts.
La

pres~ncia

de

v~rtebres

de serp és testimonial, amb una sola

pe~a

no

determinable.

Els amfibis i el reptils del mosteria
EIs amfibis del mosteriA presenten menys quantitat de restes que a
l'aurinyaci~

arcaic, pero hi ha una mica més de qualitat especifica.

No sabem si els gripaus mantenen la presencia de les dues

esp~cies .

El BJI fo

bufo l'hem identificat amb seguretat, pero no Bufo calamita.
En canvi, tenim la pres~ncia, més sorprenent, de la granota roja o pirinenca,
Rana temporaria, ja que en l'actualitat no ha estat mai citada a la comarca del Pla
de l'Estany, encara que s'identifiqui una sola resta. Especie de distribució
pirinenca i pre-pirinenca, ocupa prats, brolles o boscos que mantingujn una
humitat ambiental sulident. Evita les arees d 'influencia mediterrania, amb
preferencia de les zones més humides, malgrat que sigui menys dependent de
l'aigua que els seus cong~neres. És una especie gen~ticament determinada per les

arees fredes.
El pelobatid Pelodytes punetatus també apareix en aquest nivell.
La seva pres~ncia no denota un ambient gaire específic degut a la se va

"

,
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versatilitat, tan! pel que respecta a la reproducci6 com per la facilltat de trobar els
lllÍcrohabilats adequats.
Pel que fa al5 reptil" practicament no s'han trebat restes en .quesl lÚvelI.
Una sola vertebra de serp ens n'indica la presencia.

Discussió
La inferm.ció feble exlrela de J".nálisi d. l'herpelofauna d'ambd6s lÚvells

fa que no es puguin extreure condusions paleoambientaIs característiques. Les
espédes del genere Bufo o Pelodytes són mol! versátil s; poden ocupar gran
varíetat d'hábílals o mícrohabitats .dequats. Aixó fa dificil la valoració
ambientat a partir sola.ment de la seva presencia. En tot cas, les variadons de
densitat d'ambdues especies del genere Bufo ens donada alguna referencia sobre

l'estructura vegetal, siguent més típica la presencial abundancia de Bufo
calamita en eh espais oberts.
Els- dos pols de lermofilia estarien representats per Rana temporaria, per un
costat, amb requeriments bastant cnofits, i pel genere Podareis per l'altre.
Val a dh:, no obstant; que totes les especies representad es; fant en un nivell
com en I'altre, és factible trobar-Ies adualrnent cohabHant en el mateix Uoe, en
territons no massa aHunvats de la zona tractada, com l'Alta Garrob~a o indrels de
l"Al! Empordá.
~

El. ocells
Les restes d' ocel1 procedents del paleolftic superior del sedor alfa van ser
estudiades per Vllette (1983). Actualrnenl Ll. Garda es troba analitzant la totalitat
de les restes provinents de] sector beta. Del seu treball, que es troba molt aVaI1¡;at¡
ens ha passat unes dades ja molt signiHeatives dels ruvells H i 1.
A la taula 64 indiqucm el nombre de restes éorresponents a cada taxon,
distribtüdes per nivells,
De! músteria recent, Ll. Garda ha estudia! de mOI11ent una mastra dfunes
530 restes, de les que ha determina! 442 restes, d'una població propera a les 800
resh~s,

De l'aurinyada arcaic; una mostTa d'unes 160 restes¡ de la que n'ha
determina! 133, sobre una població d' unes 220 restes.
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Hxons

Mosteria rece nt
N
%

Acer monspess ulanum
Acer opalus
PÚw. s sylvestris
Pomoideae
Pnlnu s amyg dalus
PrrUlU S sp.
Rham fl T~ s catha rticus
Sal ix sp.
Indeterminats
Indeterminables

18
43
167

TOTAL

373

23
31
16
58
2
3
12

4,8
11,5
44,8
6,2
8,3
4,3
15,5
0,5
0,8
3,2
100

Aurinyacia arcaic
N
%

39

63
212
24
15
27
32
4

5
21
442

8,8
14,2

48
5,4
3,4
6,1
7,2
0,9
1,1
4,7
100

Taula 60.- Reloció deIs cQrbon s detenninals procedents deis nivells H i 1 de
l' Arbreda.

Taxons
Leltciscus sp.
Salmo trutta fa rio
Anguilla ang ll illa
BarblH sp.
Salm o sp.
Indeterrninades
V~rtebres fragmentad es
TOTAL

AurinyacHi arcaic Mosleria
1
1
2
1
10
6
O
1
2
O
1
2
1
1
18
11

Taula 61 .- Nombre de vertebres de peix an.alitzades pels nivell s H
cova de ['Arbreda .

TOTAL
2
3
16
1
2
3
2
29

1

1 de la
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Aurinyada arak

Mosferia recent

AMFIBIS
1
2
1

Rana temporaria
Bufo sp,
Bufo bufo
Bufo <1, calamita
Pelody/es pune/a tus
Amfibis indeterminat$.

2
2
1
2
49

1
15

Total restes d' amfibis

56

20

REI'TILS
Podareis sp.
Ofidis indeterminats
ReptHs índetermínats

2
1
6

1

T ota! restes de réphl.

9

1

Tol.l restes d'hepertofauna

65

21

Taula 63,- Distríbució de les restes identificades de ¡'herpe/ofauna deis
nivel1s Ji i l de la cava de l'Arbn:da.

LES COVES DEL RECLAU

304

lnterpretació
Pel que fa a la significa ció paleoambiental general de la seqüencia, Ll. Garci.
fa les següents consideracions:
- Les especies descobertes j de rocam juntes representen més de la meitat
del total alllarg de tots els nivells; la gran importlmcia de les especies de rocam és
perfectament lbgica ates que el jadment es tracta d 'una cova. Climaticament el
predomini al llarg de tota l'~poca representada correspon a les especies
indiferents i xeromontanes. Aixo coincideix amb la predominancia de vegetació
herbAda esteparia que reflecteix I'analisi del poI-len realitzada per Burjachs
(1990).

- Hi ha una cIara relació inversa entre les especies fredes i les especies
aquatiques.
- Les especies calides són practicament absenls del jacíment, com es podia
esperar per la ubicació del jaciment i per l'epoca a que corresponen les restes.
Masteria recent
El mostena recent és el nivell més ric en restes, la gran majoria de les quals
pertanyen a corvids (62%), cosa que provoca un predomini de les especies de
rocam i xeromontanes. Amb tot, la presencia d'oca, de territ gros i de picot negre
indiquen un clima més aviat fred. Tot i que els corvids devien ser ocupants
habituals de la cava, també podien ser aprofitats ocasionalment pels humans que
hi vivien. L'aportació de les peedius era compartida versemblantment per les
persones i altees predadors, mentre que la deis anecs es pot atribuir més aviat a
les primeres.
Després d 'una primera analisi visual no sistematica, aquest nivell mesteria
presenta evidencies d'una intervenció humana en forma de traces antropiques:
un fragment de canya d'ulna de perdiu i un húmer dret de Pyrrhocorax
presenten traces de tati, i una falange posterior indeterminada esta lleugerament
cremada.
Aurinyacia arcaic
El nivell aurinyacia arcaic (nivell H) palesa algunes diferencies ciares
respecte de l'anterior. A part de la notable disminuci6 del nombre de restes,
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s'observa la desaparidó gaírebé lolal d. les perdius ¡ una gran davallada deIs
efectius de colúmbids. Els córvids, malgrallambé patir un for! deseens, segueixen
representant una bona part del tolal de restes detenninades; les especies d'espais
descoberls (sobrelol la gralla) predominen sobre les de rocam. La presencia del
sisó i del pice podrien indicar una majo! aridesa del clima.
El:; quiropters i els insectívors
Els nivE'lls corresponents a Ir aurinyacia arcaic i al mosterH't recent de la cova

de I'Arbreda ens han proveYt de tres especies de quiropters i de dues
d'ínsectfvors, que han estat estudiades per A. Galobart. A l'aurinyacia arcaic hi
trobem els tres quirbpters (J\1yotis myútis, Plecotus auritlls!austriacus i
Miniopierus schreibersi) i els dos insectívor (Sorex minutus, Neomys fod-iens~

anomalus); mentre que a la mastra recollida al nivell mastena, rnés afectada p€r
falteració del sedimenl, només s'hi ha !robat una especie de quiropter (Myotís
myoiis).
La identificaci6 d'aquestes especies s'ha fet a partir de les restes dentals
(princtpaiment de les molar> i les premolars) procedenl' del quadres de
l'excavadó destinats a la recollida de microtauna (EO, El, E2); recuperades pel
procés de tarlll.sat itria de1s sedim€nts. Estan en bon estat de conservaci6 i no
presenten ailereciOns degudes a la digestió deis carnivofS,
Hern de fer notar, pero, que degut a l'alteració del sedirnent a1 sector alfa, 1es
restes de rnicrofauna a EO ruvell 1 són moJt eSéasses (la majoda han desaparegut);
a EL en el mateix nivelL l' aHeració també hi és presen!. encara que en menor 
mesurar i la microfauna també és escassa. A E2 la bossada d' alteraci6 ja no hi
arriba, pero noméis s'han mostrejat en aquest quadre 10 cm de mosteTÍa aptes pel
recompte- (les tres talles superiors horÍtzontals -15 crn- corresponen al contacte
indinat entre Yaurinyacla arcaic j e1 mosterÍa i per tant no ens serveixen pe1
comptatge individual per niveBs). CaIdra esperar una represa de les excavacions
del jaciment per poder augmentar signlficativament el mostreig de DÚcrofauna
pel ruvell del mosteria recent.

Ees quiropters
Els Ires quiroplers identifical' (taules 65 i 66) pertanyen a la famíli. deis
vespertmbnids. Actualment els vespertilibnids tenen una disttibuci6 mundial i
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estan presents a Catalunya,
La rata-pinyada de Schreíber (Miniopterus schreibersi) ésl'únic representant
de la sublamília deIs miniopterins a Europa. És una espécie molt gregraria que
sol concentrar-se en cavltats que 1i serveixen de Hoc d'hivernada, amb una
temperatura entre els 7· ¡ els lO·C. Es desplacen grans distancies per cercar les
condidons (¡pUmes per a la eria a l'estíu, No és estrany trabar-los associats al
genere Myotis .
La rata-pinyada orelluda (Myolis myotis) és, de molt, la millor representada
de les quatre especies i és rúnica present, de moment,.. en el nlveH mosteria;
lambé és claramen! la més abundant entre totes les trobades al reompliment de
l'Arbreda. La rata-pinyada orelluda forma colonies a l'estiu, en el moment de la

cria, en agrupar-se les femelles. Hiverna en coves on la temperatura esta per sota:
el, 12°C i la humitat és propera al 100%.
Quant al Plecotus present en el jaciment, no s'ha pogut determinar a quina
de les dues espécies actualmenl existen!s a CataJunya correspon, si a la ígualment
anomenada rata-pinyada orelluda (Plecotus auritus) o si a la rata~pinyada
austríaca (Plecotus austnacus). Les vuit peces dentals assignades a aquest genere,
que corresponen a un nombre mínim de dos individus, no han permes una
diferenciad6 entre aquestes dues especies, que són molt properes
morlomélricament. És per aix" que, a l'ígual que Sevilla (1988), A. Galobart ha
designat aqu€st g~nere amb els dos noms espedfics als quals pot perUmyer
(Ptecotus auritus-austriacus)~ dones els valors obtinguts i la seva morfologia no
permeten pensar que es traeU d'una alira especie. Les especies de Plecotus solen
ser predominantment arboncoles, encara que ocasionalwent es poden trobar en
(oves,
EIs insectfwrs

Hi ha dos inseclívors presenl5 en un del. dos nivells estudiats (H):
- La musaranya menuda (Sorex minutus), de la qua} s'han recuperat quatre
restes en el nivell de l'aurinyacia arcaic, que corresponen a un sol individu. La
musaranya menuda habita actualment, de forma preferent, en zones humides i
obages.
- La musaranya d'aigua (Neomys fodiens~/uwmalus) és present al mateix
ruvell per una sola resta. Indica l' exist~ncia d' ambients aquMics i un clima de
certa humitat.
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Mostena reoent Auri.nyada ar:caic
anatidai>
Anser 1) Brania
Anas $p_

Anas platyrrhynchos

1

1
1

1
2

1
4

accipitridae

1

Accipiter gentilis

5

Aguila chrysaetos

Falco sp.
Falco naumannJ
Falcotinnunculus

FaJeo vespertinus
Faico cohunbarius
Falcosubbuteo
galliformeperdidnae
Alcd<.wis "'P'
Alectorls gra&a o A. ruia

Ale.::toris graeca
Aledons rufa
Perdix perdix
Cotumix cotum1x
Porzana porzana

Tetrax tetrax
OHs tarda
Calidris unutus
Gallinago gallinago
Chlidonias eL nigra
Cólumba livia ó e cenas
Columba hvia
Columba oenas

9
1
1
1
2
9
1
2
3

petit pa~'Seriforrne
Turdusvisdvorus
corvidae

Pvrrhocorax
pYr:rhocorax gracuh.ls
Pyrrhocorax pyrrhocorax

4
1
1
3

14

1
2
6
2

1
3

1
1
1

1
1
1
24
4
9

Bubobu,bo
AthcnC' nodua
eL Caprimulgus
Coradas .garruJus
pjciclae
Pkus virid'Ís
Dtyocüpus mat'tius

1
3

6
2

1
1
1
2
1

1
1

59

2S

2

59
51

20
92

Corvusmonedula
("...orvuscorone

49
1

TOJAL

441.

21
TI
6

10
22
133

Taula 64.- Distribució de les restes dfocell! per nombre de restes, deIs nivells
m05term recet1t i aurinyacia áTcaic de l'Arbreda.
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DisCU5Sió i interpretació
A la vista deIs resuItats obtinguts podem considerar que, per l'associació de
les tres especies de quíropters, la cova de l'Arbreda va ésser utilitzada

segurament durant l'aurinyacia arcaic com a lloc d'hivernada de rat-penats. Tot i
que el Plecotus, a l'igual que el Sorex i Neomys, pol provenir de les egragopiles

de rapinyaires nocturnes -coro les de Stríx aluco o Tyto alba-, la seva poca
significació en nombre de restes i d'individus davant de Myotis no contradeix
aquesta afirmació (taules 65 i 66). La presencia de Neomys ens indica que el clima
no po! ser sec. AcluaIment no s'ha trobat al PIa de l'Estany (Massip, 1983), bé que
aquesta mateixa referencia reculll'opinió de J. GozaJbez que es podría arribar a
trobar a la zona.
Per contra, en el nivell mosteria s'ha recollit un nombre de restes molt petit
que correspon només a l'especie Myotis myotis .. Aquest fet és degut, amb molta
seguretatt a l'alteració del sediment que ha afectat abona part de la zona de
mostreig i que ha destruH gran part de la mostra. Per tant, sembla prudenl, de
moment, no 1er comparacions entre l'aurinyacia arcaic i el mostena. Aquestes es
podran fer després que es reemprengui l'excavació del jaciment.
Des del punt de vista microclimatic, les especies de quiropters trobades ens
indiquen unes condicions de temperatura moderades a !'interior de la cova,
almenys per l'aurinyacia arcaic, pero és possible que pels dos nivells. Aquesta
temperatura sembla que seria clarament superior a rexterior, a jutjar per les
altres analisis efectuades en aquests nivells. En canvi, la humitat seria molt
elevada.

Aurinyacia arcaic

Neomys

Sorexminutus

Miotys myotis

Plecotus

Miniopterus

1

4

462
28

8

1

Mosteri,3. recent

raula 65.- Nombre de restes dentals (NR dentals) d'insect(vors
dels nivells H i 1 de la cava de ['Arbreda.

Neomys

Aurinyacia arcaic
Mosteria recent

1

t

quir'Opters

Sorex minutus

Miotys myotis

Plecotus

Miniopterus

1

27

2

1

4

Taula 66.- Nombre mtrttm d'individus (NMI) d'insectfvoTs
deIs nivells H i 1 de la cava de l' Arbreda.

1

quiropters
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EIs rosegado.,;
A la cava de l'Arbreda es dlsposa en aquests mornents de la més amplia
seqü~ncia estratigrhfíca de Catalunya per a ¡'estudl deis rosegadors, Aquesta

seqüimcia, pero, sí bé és mol! completa í 3mb mostres abundan!s per als nivells
del paleolftíc superior, per als nlvells del paleolitic

mi~a

que conelxem fins avui

és molt reduld. (Alcalde, 1987; Alcalde & Brunet,Lecompte, 1985). Aixb és degut
a les raons -presencia de la bossada d'alteració- explicad es a l'apartat anterior (les

dive.,;es columnes de mostreig utililzades són EO, El i E2).
Compararern$ dones! aquÍ, la composici6 de les assodacions de rosegadors
del nivell H (aurinyaciá areak) ¡ del nivel! 1 (moster!. recent) (taula 67). Les
dades que presentarem ens han estat faruitades per G. Alcalde.
Una primera caradensticá: a rémarcar és la similitud qua.lítativa pel que fa
referencia a les especies presents en ambdues associacions. Quantitativarnent s'hi
observen, perol algunes diferencies, En l'assodadó de Tosegadors de! paJeoIític
mitja? les espedes de rosegadors més propies d'espais oberis hi s6n
propordonalment majoritaries (Aficrotus arvatis-agrestis; Pitymys sp,); encara
que les especies de caracter més forestal (Eliomys quercinusr Apodemus
sylvaticus) hi són presents en percentatges considerables. En l'assodació de
rosegadors de I'aurinyadEi arcaÍc t les especies més propies d'espais oberts hi són,
també, rnajontaries¡ mentre que les esp~des de cararter forestal h1 estan
representades en unes proporcions lleugerarnent menors.
La presencia en ambdues assódacions d'Arvicola sp,; de la mateixa manera
com s'ha determinat també de manera puntual a tota la seqüencia de) paleolitk
superior, es pot vincular al curs d'aigua que circula molt proper al jaciment. Les
petitcs diferencies que s'han observat ~m la propordó de la representad6 de les
especies en les dues associacions poden Sér, pero, conseqüencia de la diferencia de
les mostres, ja: que a l'aurinyacia arcaic s'han determinat un total de 190
individus, mentre que a l'associació del paleolftíc mitjá s'han determina! 51
individus.
A partir d~aquestes dues associadons podem realitzar algunes aportacions al
paleoentorn de l. <ova de l'Arbreda. Tan! duran! el final de la seqüéncia del

paleolític

mi~a

corn duran! l'aurinyacHl arcaict el paisatge presentarla un carader

obert i fred. Podem remarcar que en cap d'aquestes dues i3ssodacions hi hem
determinat la presencia d'espc-des com Citellus sp, o Mlcrotus oeconomus, que
en mornents més recents de la seqüenda estraHgrMica de- l'Arbreda ens
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indicaven fases de refredaments importants. El canvi clirnatic més important es
produiria pos teriorment, ja a l'aurinyacia evolucio nat, perfode durant el qual
tindria lloc un relatiu rescalfament d el clima (Alcalde, 1987).
Resumint, per tant, no s'observen diferencies remarcables en les
associacions de rosegadors de l'Arbreda que marquen el pas del paleolitic

milj~

al

paleolftic superior.

Eliomys quercinus
Mícrotus arvalis-agrestís
Pitymys sp.
Arvicola sp.
Apodemus sylvaticus

Nivell H
NMI
%
10
5,3
149
78,4
16
8,4
8
4,2
7
3,7

TOTAL

190

100

Nivell 1
NMI %
6
29
7
3
6

11,8
56,9
13,7
5,9
11,8

51 100

Taula 67.- Repartici6 en nombre mínim d';r1dividus deis rosegadors deIs
nivells H i I de la cova de l'Arbreda.
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LA COVA DE MOLLET

HISTÓRIA DE LES INVESTIGACIONS

Mentre Josep M. Cororninas esta va exéavant a la cova del Redau Viver
(Serinya)! Baldiri Costa, aITendatari de Can Mollet,. una casa propera a111oc, 1i va

indicar la presencia d'una possible cova nova, que va rebre el nom de cava de
Mollet? e11947. Quan, a la década dels 70, es realitzaren nous descobriments se
l'anomena Mollet 1.. per tal de distingir-Ia de les altres coves qUé reberen el
mateix nom Aixi trobem que a la bibliografia és dtada indistintament com cova
de Mollet o de Moltet t i nosaltres mateixús l'hem anomenat de les dues
manen?S. Donat que el primer nom que es va publicar i divuigar
internacionalment és el de Mollet, pr.:ferim actualment utilitzar aqu€st al segon,
E!s primers treballs els efectlla J, M. Corominas el mare, abril i maig de 1947,
poe despré6 del setJ descobriment, i varen ser contlnuats per eH mateix en 1948.
No eis va reempendre liTIS el 1958, codirigits ara amb U. Pericot i E. Ripol!. Eis
resultats d'aquestes intervendons els trobenl a Corominas (1948~ 1958, 1964),
Corominas & Marqués (1967), Perico! 0947, 1949) i Pedcot et al (1952)
Postedorrnent H, de Lumley dibuixa i examina una secd6 ql..:e publica
conjuntament amb l'estudi del matera! i la inttorpretació cronostratigrafica i
cultura! de! jací:nent (llipoll & Lumley, ¡964~65; Lumley, 1971).
L'any 1972

J.

M, Corominas torna a excavar dos $ondatges mes a Mollet 1;

abd com un estret cOT:edor o "racó", situat a l'acabament de la cava pel cant6
nord Després d'aquests treballs, va donar la seva intervendó al jadment per
acabada,
Als estrats inferiors les troballes faur.istiques varen ser abundants i molí

interessants. Tenim presencia de carnívors, molt bén rcprescrüats, i d'ungulnts,
entre aItres. A, },,1ir va efectuar-ne el seu estudi (~tfirt 1979; Mir & Salas! 1976).
A les excavadons de 1972 es va trobar una molar humana. Aquesta molar,
conservada amb les restes pah:-ontologiquf'S, va ser identHicada en netejar i

dassificar ia fauna. jvfalgrat que feia anys que -es í.:xmeixia i que era estudiada, no
va ser citada per primera vegada fins el 1982 (ConlÍssió d' Antropolúgia, 1982).

Finalment, a Cortada & Maroto (990) publlquem en detan la dent¡ emmarcada
dins el context cronostratigrafk j cultural d('J jadment, La molar queda
darament assignada al pleistoce mitjit
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Soler (1982) c1assifica el nivell del pa leolític superio r com de l'a urin yaci c\

arcaico El mateix autor el descriu en detall a Soler (1986).
A Maroto et al. (1987) fem un estat de la qüesti6 deis diversos estudis i
coneixements del jaciment.

DESCRIPOÓ DEL JAOMENT
La cova de Mollet, dins del conjunt de les coves d el Rec1au, esta situada, en
sentit de sud a nord, entre les de l'Arbreda i del Reclau Vi ver, i a la part baixa del
talús travertínic (fig. 74). Com totes les altres, és oberta cap a l'oest.
Actu alment constitueix una petita cavitat d'uns 10 m, de nord a s ud, per
uns 3 m, d'es t a oes t. El sastre esta en bona part enfa nsa t i per tant és de suposar
que originariament la seva obertura cap a l'oes t sobresortiria fon;a més. Les
pare ts i el terra actuals són una barreja del travertí de cascada del para tge, de
serument que queda per excavar i de concrecions de calcita (figs. 75 i 77).
El seu reompliment conegut és d'w,s 4 m, deIs qua ls l'últim és esteriL
CONTEXT ESTRATlGRÁFIC
A la cova de Mollet es distingeixen tres conjunts estratigrafics (Corominas,

1948; Ripoll & Lumley, 1965; Lurnley, 1971; Mir & Salas, 1976; Maroto e t al., 1987)
(fig. 76).
- L'estrat superior d'argiles fosques con teni a un enterrament amb ceramica
llisa i una d ena de collaret, a més de diversos rnaterials barrejats, recen ts i
prehistóri cs (Corominas, 1948; Corominas & Marqués, 1967). És, per tant,
postglacial.
- El segon estrat, d'argiles vermelles, conté una indústria corresponent a
l'aurinyaciA arcaic O prirnitiu (Soler, 1982). És, per tant, d 'inicis del paleolític
superior.
- El tercer es trat, o conjunt d'estrats inferiors, és el que forma la part més
impor tant del reomplime nt de la cova. EstA fo rm at per sorres llimoses o
argiloses de color groc, amb una p o t~ncia de més de 230 cm. La indústria deIs
es trats inferiors de Mollet pot considerar-se com un mosteri a arcaic. Per la fauna,
pot correspondre a un pleis t oc~ mitja alt (Mir, 1979; Mir & Salas, 1976; Maroto e t
al., 1987).
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Fig. 77.- Vi sta de I'entrada de la cova de Molle t.
Fig. 78. - Mol/et , ornamentació au rinyaciana. Incisiva de cérvol perforada
per l'arrel.
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CRONOESTRATIGRAFIA

Daladó absoluta del nivel! auriny.ch\
Hem envía! una mostra que procedeix, segons les indicadons de l' excavaci6
de 1947 de J.M. Corominas, del nivell que nosal!res atribuim a l'aurinyacia, al
Laboratori d'Oxford per a la seva dalació absoluta pel metode del 14(: per
l'accelerador de partícules.
La mos!:ra consisteix en una esteBa dIos i la seva referencia és la següent:

- M. 1947 c.d. 0,60-0,80
(Mollet, exc.vaciÓ Corominas 1947, costat dret, 0,60-0,80 m. Aurioyacia.
Moslra:

OS).

Resulta!:
0xA-3728

33.780 ± 730

d 1SC = -19.9 per mil.

Aquest. dalaci6 confirma, per taot, la cronología relativa q:,e se Ji atribura
a! nivell i permet continuar pensant que la seva indústria és aurinyadana
arcaica.

Dalació absoluta deIs nivells inferiors
Una datadó absoluta s'ha realitzat recentment pels nivells inferiors de
Molle!. Ajaja (1994) ha datal un os pel metode de I'Urani-Tori, obtinguent una
edat de 92 ± 4 ka. Bé que la datació té un cer! caraclar experimental per tracIaNO
la mostra d'un OSI donat que és l'única existent, serveix per donar una primera
idea de cronúlogia aproximada al nivell d§on proccdeix.
L'AURINYAOÁ
Descripdó de ]a indústria lítica
A la cova de Mollet !robem un aurinyacia molt pobre que Soler (1986) va

considerar arcaÍC. Reproduirem aquí els arguments principals de la seva
descripdó.

L. índústría lítica del nívell del paleolític superior és pobre, pero
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significativa. Les laminetes s6n molt facetades, a I' igual que passa amb els
aurinyacians arcaies de l' Arbreda, i en gener~l _amb una gran majoria de les
indústries aurinyacianes d'arreu. Hi ha dos nuclis prismAtics per a l'obtenci6 de

lamine tes, de bona grandaria, i de bona qualitat (figs. 79 i 80).
Corominas (J948) quan publica l'excavació de 1947-1948, la

pres~ncia

de

laminetes i nuc1is de laminetes coLlabor:" amb el fet que formulés una atribuci6
mesolitica per a la indústria de Mollet,

Soler (J986) comparant-la amb els materials del Reclau Viver i de l'Arbreda,
pensa que cal atribuir quasibé tota la indústria leptolítica de Mollet a l'aurinyacia
arcaic, encara que en tre la seva indústria lítica no hi ha més tipus primaris que 1
perforador.. 2 denticulats i 1 ganivet retocat, i cap no és fossil director de
J'auri n yaciA.

Per fer aquesta afirmaci6 té en compte els següents punts:
- La composici6 de la indústria de sílex és quasi exclusivament de lamines i
lam inetes de molt bona talla. Les lamines són amples, amb nombrosos negatius

de la cara dorsal.
- Hi s6n presents els nuclis d'on han sortit aquestes lamines i laminetes.
Tant en els uns com les altres s6n del mateix material tipus de sílex.
- A la cova de l'Arhreda magnifiques lamines molt facetades i laminetes de
bon sílex, id~ntíc al de Mollet, són característiques deIs primers nivells
aurinyacians.
- Al Reclau Viver la indústria aurinyaciana esta tallada en el mateix sílex
que la de Moll et 1. En els nivells inferiors pobres i amb el mateix sílex, trobem
una indústria de lamines i laminetes molt ben tallades.
- Tant en els nivells inferíors de l'aurinyacia. del Rec1au Viver com en els
de l' Arbreda crida l'atenci6 el que les bones lamines i laminetes, que són la
majar part de la indústria en sílex, hagin quedat sense retoe.
- Una lamineta de Mollet és paraLlelizable a les lami ne tes Dufour.
Presenta el següent inventari de la indús tria en sílex que es pot atribuir al
paleolític superior:
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Rascadora lateral
Rascadora denticulada

2
1
Osea
1
Lamineta de doble dors marginal 1
Bec-truncadura
1
L~mines
3
Laminetes
17
Laminetes amb cresta
2
Ascles
2
Fragments
1
Nucli laminar cbnk
1
Nuc1i laminar prismatic
1

TOTAL

33

La major part (57%) d'aquesta indústria lítica se situa entre 0,60 i un metre
de profunditat per ¡'excavació de 1947·1948 i entre 0,20 i 0,60 m per l'excavació de
1972.
La tecnica
Per complementar l'estudi de Soler (1 986) hem realitzat l' analisi té cnica de

la indústria, sobretot en base a la descripció deis dos bons nuc1is existents.
- Nucli laminar bipolar fet sobre un codol de sílex d' uns 4 cm d'amplada. El
sílex és de vetes que agafen diferents colors, des del blau grisós fi ns al cremós.

5'han preparat dos plans de percussió perpendiculars a }'eix del codot i al

cortex restant.. i de tend~ncia convergent entre ells, A partir d'aquí, cada un
utilitza un cantó, que és just l'oposat al de l'altre i s'utilitzen en sentit contrari.
No sembla que hi hagi una jerarquia, sino que es poden utilitzar
simultaniament,
EIs cantons laterals queden rese rvats en cortex, bé que el de convergencia
d eis pIans de percussió ha quedat practicament reduí't al mínim, Els plans
d'asclat són abruptes, pero inferiors als 90° (al vontant d'uns 80°), Es tendeix que
aquests pIans agafin forma d'un front (com els raspadors), per poder produir amb
més facilitat laminetes primes, rectiHnies i Hargu es. Els negatius de les
extraccions anteriors serviran d'arestes per a les properes larninetes. Unes
lamines o ascles preparatories ajudaran a agafar la forma desitjada per al pla
d'asclat (construir el front, crear arestes, ...).
Per obtenir lamines més amples no s'utilitza ra el fro nt sinó els cantons

EL PAS DEL PALEOLfTlC MITJÁ AL PALEOLÍTlC SUPERIOR A CATALUNYA."

321

d'aquest. Així observem negatius de laminetes en el pla que té el front ben
constihl1t i negatius de lamines en el pla contrari, amb el front gairebé destrult i
convertit en un contorn simple. La tendencia geomNrica d'aquest nucli és d'un
prisma rectangular. S4x41x43 mm.
- Nucli laminar sobre codol de sílex blau gr[sós. És un nucli unipolar. S'ha

preparat

W1

pla de percussi6 amp]er de tendencia perpendicular al cortex reslanL

L'angle d'asclat és d'uns 60°,

Mítjant;ant lamines preparatories s'ha anat configurant la superfície
d'asclat:

u.."1

morro ben marcat pIe de negatius. Així es podran obten ir laminetes

de secció trapezoidal -amb dues o més arestes-, llargues, rectilínies i primes.
La tendencia geometrica del nucli és piramidal, amb l'eix desplat;at.
48x46x53.

De l'examen tf:<'.Tlic de les altres peces, n'hem tret les següents observacions.
- Un burí i una rascadora potser estan fets sobre una ascla de preparaci6 deIs
plans de percussió (asdes amples i gruixudes).
- Una lamina retocada esta feta segurament sobre una lamina de preparació

del pla d'asclat. Conserva cortex longitudinalment i no presenta arestes dorsals.

- Diverses laminetes de preparaci6 del pla d/asclat es reconeixen per
presentar una sola aresta, o cortex lateral, o ares tes mal distribui.'des (que també
poden ser utilitzades).
- Presencia de lamines sobrepassades (4), que arriben al pla de percussió

contrad, pero que poden ser aprofitades si no són massa gruixudes.
- Presencia lamines/laminetes de producte finaL

L'ornamentació
Tenim la presencia d'un sol objecte d'ornament a l'aurinyacia de Mollet,

pero de categorial ja que es tracía d'una incisiva de cérvol perforada per l'arrel
(fig. 78). Donada la significació de la pe¡;a la descriurem en detalL
l

La resta és una incisiva dreta (una Il o 12) de cérvol (Cervus elaphus).
Correspon a un in<!ividu adult; ja que la corona esta

for~a

gastada i l'arrel és molt

llarga, bé que encara és una mica oberta. Fins ara s'havia classificat errbniament
com d'ós de les cavernes (Mir, 1972; Maroto et aL, 1987).
Per obtenir la perforaci6, en primer lloc es va rebaixar rnolt l'arrel

mitj8J1(ant un fort raspat a les ca res mesial i distal (en aquesta més) que van
deixar nombrases eslries i que van aixecar tota la capa de ciment i [or<;a dentina,
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La cara vestibular esta una mica rebaixada per un rasp at que ha deixat
diverses es tries, mentre que la cara lingual és la menys afectada, presentant un
petit raspa t a la seva part inferior -des de la zona de la perforació fins l'apex- que
ha deixat algunes es tries, i un lleuger raspa t a la p art superior. En aquestes dues
cares no s'ha travessat la capa de ciment.
La corona també presenta div erses estries, sobre tot a la cara vestibular,
degut, sens dubte, al procés d'abrassi6 de la pe~a.

L'arrel presenta una gran perforaci6 central i una de secundaria.
La central esta acabada d'obtenir per una rotació doble - per les dues cares-,
observant-se bé les estries corresponents. Amida 4 mm en sentit cranial-aboral i
2,8 mm en sentit lingual-vestibular. A la cara distal presenta forma d'embu t als
dos cantons; a la mesial. el té pel cantó lingual, mentre el vestibular és abrupte.
D'aquesta manera podem deduir que la perforadó s'ha obtingu t rebaixant la
cara distal fins el canal dentad i després ampliant l'orifici d' aquesta cara amb la
rotadó; per l'altra cara, el rebaixat no té necessitat d'arribar al canal dentari i amb
una mica de rotació es completa la p erforació.
La segona perforaci6, secundari a i amb seguretat no utilitzada, es troba a la
cara distal, entre la principal í l'apex, i respon senzillament al fet d'haver arr iba t
el rebaixat al canal dentad, i mitjanc;ant aques t es posa en comunicació la
perforació central amb el petit orifici de la cara d istal. Un fra gment de la dentina
encara es troba atrapat dins del canal dentario
La fauna aurinyaciana
La fauna de la cova de Mollet que podem considerar aurinyaciana és escassa
i la seva atribució a aquest nívell difícil. Hem considerat, senzillament, la si tu ada
en tre 0,60 m i 1,2 m de les excavacions anteriors a 1972, i la situada entre 0,2 i 0,6
m de la campanya de 1972. Grades als inventaris d' A. Mi r i R. Salas, que en el
seu día numeraren el material, hem pogut separar quelcom més de 400 peces, si
bé la majo ría corres ponen a conill. Queden, pero, en el Museu Arqueologic
Comarca l de Banyoles, algunes capses amb ma terial no siglat i molt
indeterminable, qué de moment no hem estudiat. Dona ts els poes efectius que de
moment presentem i al tractar-se de materials recollits amb metodes no actuals,
l' a nalisi d' aqu esta fauna ens ha de donar una certa idea qu alitativa, pero no
quantitativa. Hi ha un a manca de petits fragments
atzarosa d'aquests.

;

;

0,

com a molt, una presencia
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MI INFERIOR
L
A

MI SUPERIORS

16,2
6,3

10,0
12,3

VERTEBRES

Toracica

Lumbar

LF
H
APtr
ASer
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AScd
HScd
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31,7
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9,4
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7,3
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(24,9)
(24,7)
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9,2
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9,3
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METACARPIÁ V
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Ad

7,1

Mesures de Vulpes vulpes del nivell aurinyaci(¡ de Mollet.
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Mesures d'Ursus aretos del lIivell aurillyacia de Mollet.
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9,3
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19,2

Mesures de Felís sylvestris de l nivell aurinyacia de Mollet.
HÚMER
AmO 10,9

Mesures de Lynx ef spelaea del nivell au rinyaeia de Mollet .
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A la taula 68 presentem la distribució d' aquestes restes i el NMI
corresponent a cada especie.

Hem testimoniat l'aprofitament del coniH mitjam;ant una extrem1tat
medial-distal de femur que presenta una estria de descarnadó t acompanyant a
múltiples marques de rosegadors; i una extremitat distal de lfuia de conill, amb
múltiples estries de rosegador. i algun'" probables de des<:arnaci6.

Destaca la presencia de 3 res!e.' dentade. d'ós -2 dedduals, 1 adulta mol!

gastada- que per les seves proporcions i morfologia, comparables a les descrites
pe!' Torres (1988), hem classificat coro d'Ursus aTcios.
Una MI inferior d /6s¡ que per la seva referencia de fondaria no podem saber
a quin nivell pertany; en canvi és típicament de Yespede spelaeus. Tant podria
tractar~se d'Ull exemplar més antic procedent de nivells inferioTs¡ com d'una
perduradó en el nivell aurinyada. Pero de moment no podem demostrar la
presencia de l'ós de les cavernes a Yaurinyada de MolleL
Especie

NR

NMI

Orydclagus cuniculus
Lepu$ europaeus

365
1
4
2
12
3
3
1

26
1
2
1
2
2
1
1

12

3

1
11
1
1

1
2
1
1
1

Erinaceus europaeus
Canis lupus

Vulpes vulpes
Ursus aretos

felis By/vestrís
Lynx eL spelaea
Equus cabal/uE
Equus hydruntinus
Cerou, elaphus
Bos-Bison

Capra pyrenaica
Rupicapra rupicapra

TOTAL

2
418

45

Taula 68.- Distribuci6 del nombre de restes Mentificades j del nombre
m[nim d'individus de la fauna de grans i mitjal1s mamf[ers del nivell

audnyacia de la cava de MolieL
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LA CaVA DEL RECLAU VIVER

Com hem indicat, l'estudi de

l'aurinyaci~

de la cova del Redau Viver

(nivells A i B) no forma part del treball d'investigació d'aquesta tesi, donat que
va ser estudiat amb molt de detall per N . Soler -antecedents, estratigrafia,
indústria lítica i óssia (Soler, 1981, 1982, 1986}-, i encara més tard completat per
J.M. Rueda -teenologia de la indústria óssia i ornamentació (Rueda, 1983, 1985,
1987)-.
Pero, donat que quedava pendent la dataci6 correcta d'aquests nivells, hem
aprofitat el context del nostre treball per efectuar-hi noves datadons absolutes.
Així exposarem aquí els resultats de les noves datacions, acompanyats d'un breu

resum de les investigacions al jaciment.
HISTORIA DE LES INVESTIGACIONS

J.M. Corominas inicia els primers treballs al Reclau Vi ver el 21 de

mar~

de

1944, que duraren en aquesta primera campanya lins el 13 de setembre de 1944.
Excava el vestíbul i inicia el corredor. De 1945 a 1948 completa l'excavaci6 del
corredor, que excava dividint-lo en sectors que anomena tal usos, i, per tant, de la
pr~ctica

totalitat del jaciment.

En 1946 donava un primer informe sobre les excavacions. Havia excavat el
vestíbul i els talusos 1 i II, i de tot aixo en fa una s(ntesi estratigrafica (Corominas,
1946).
El 1949 publica un treball de síntesi de les excavacions, on les veiem ja
acabades i on estableix l'estratigrafia que ja mantindra sempre. De baix a dalt, pre
aurinyacia de dassificaci6 dubtosa, aurinyacia, perigordia i solutria superior,
sobre el qual hi ha 2 metres de terres pos t-paleolftiques (Corominas, 1949).
Més tard publica un informe detallat de les excavacions, amb tot5 els sectors
i tal usos, fins al IV inclusiu, excavat al 1947. És en aquest informe on

l'estratigrafia i les troballes són explicades amb més detall. Publica aquí també un
taH ideal deIs tal usos I i II i del corredor (Corominas, 1952).
Cheynier (1955) fa una recensió del trebal! de Corominas (1952) i dona
també un tall del Redau Viver, molt ideal i simplifica!. La novetat més gran és la
subdivisió del nivell G de Coraminas, aurinyacia superior en el sentit de Breuil,
en 5 estrats, 2 d'aurinyadans, 2 de gravetians i 1 barrejat de gravetia i solutria.
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jordá (1954) incorpora el Red.u Viver a la seva sintesi sobre el graven. del

Mediterrani Espanyot i hi senya!a la presencia del seu gravetia 1 en el nivell
inferior A, de! graveti~ lIa en els nivells pobres posteriors a l'aurfnyacia, del
gravetia llb en el nivel! Cl, del gravetia JIc en el nivel! C2 I d'un graven" barrejat
amb Solutria, rot aixo a més del aurinyada ID í del solutría superior,
Durant roelts anys el jaciment del Reclau Viver ha estat t'únic de Catalunya
que conterria les fases més antigues del paleolític superior amb una bona
cstratigrafia i en una seqüénda més O menys paraLlelítzabie amb la classica, Així
dones, l'interes que ha desperlat ha estat sempre molt gran, i els seus material:;
han partidpat en les més variarles hipotesis sobre l'evoludó cultural durant el
paleolHic superior. J. M. Corominas no arriba mai a publicar d'una manera
completa tots els materiaIs.
Crusafont & Thomas (1950) pubHquen la descripc1ó d'una madíbula de lle6

de les cavernes procedent del niveU inferior, alx! com una descripci6 de la cova i
una interpretadó del seu origen i evoludó,
M. Corominas -filla de JJvL Corominas- revisa i estudia tots els rnaterials
que es poden atribuir al Solutri. (Corominas, J960).
Laplace (1966) va tenír en compte el;; materlals del Redau Viver en el seu
important trebaH sobre l'evoludó deIs complexos leptolítics; eH mateix va
dassificar-los segons la Seva !lista-tipus, pero probablement només els que eren
exposats a les v1trines. També només aquests són els que van ésser coneguts per

D. de SonneviHe~Borde5, que els estudia per fer una breu sÍntesi (Sonneville
Bordes, 1973).
Una revisió 'completa fou la que va fer Estévez (1975) dels materials
gravetians i aurínyacians. Va tenir en compte tant els materials de les vitrines
(om els deIs magatzems grkies als diaris d'excavadon, Va fer un intent de:
reconstruir l'estratigrafia del Redau Viver amb les indicacions deis canvis de
color de les terres que assenyaia Caraminas.
Encara els materia]s solutrians tornarien a ser revisats per Fullola (1979 a,
1979 b) i pubHcats en el seu trebaH sobre el paleolílic superior iberic.
y

Sorer (1986), díns la seva tes) doctoral sobre el paleolitlc superior del nordest
de Catalunya, anaHtza la indústria lítica i ossta deis nívells pa]eoHtics, a más de
proposar un model d'interpre-tadó arqueoestratigraJica. Abans de la finalitzadó
de la te si, publica síntesis que representen aven¡;os deIs resultats (Soler, I981,
1982), Aquests el. trobem complets a la tesi (1986), Mmés parcialment pubUe.ls.
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LES COVES DEL RECLAU

Rueda (1983) dins la seva tesi de llicenciatura reaJitza l'estudi tecnologic de

la indústria ossia deis nivells paleolítics (Rueda, 1983). D'aques! es tu di en publica
dos articJes (Rueda, 1985, 1987).
LES DATACIONS DELS NIVELLS AURINYACIANS

Les antigues datacions
Les datacions velles del Reclau Viver -nivells aurinyacians, perigordians
(gravetians segons la terminologia que usem) i solutri~- varen ser publicades
per primera vegada per Cran. & Griflin (1960), peró les citacions més usuals que
trobern són les de Corominas & Marqués (1967), Muñoz (1967) i Almagro Gorbea
(1970).

Aixb es deu a que la primera no estava divulgada en aquells temps en els
nos tres ambits (la revista Radiocarbon era de molt difícil trobar a les biblioteques
franceses i espanyoles); la segona correspon a la cita del descobridor i excavador
del jacirnent, en una publicad6 local; la tercera repeteix les dades de la segona, .
pero en una publicació especialitzada; per últím, la quarta és més completa que
les dues anteriors i molt més divulgada que la primera. Per tant, les quatre
referencíes mereixen ser citades quan es parla d'aquestes datacions.
Les mostres varen ser recollides entre 1940 i 1950 i suministrades per J.M.
Corominas. Es van analitzar al Laboratori del Museu d' Antropologia de la
Universitat de Michigan.
Les tres mostres de l'aurinyacül. proporcionaren aquests resultats:

M-1.020
M-1.015
M-1.016

Profunditat: 4,20 a 4,40 m
Profunditat: 4,60 a 4,80 m
Profunditat: 4,80 a 5,00 m

16.200 ± 500 BP

~

14.250 a. C.

16.560 ± 600 BP

~

14.610 a. C.

18.700 ± 800 BP

~

16.750 a. C.

Les tres mostres corresponen a ossos d'animals del nivell

aurinyaci~,

que es

descriu de la següent manera: "diposit argil6s groguenc amb estalactites. Conté
puntes de base fesa i de base aplanada, puntes petites de Chatelperron, fulles de
dors retocat, fulles amb retoc bilateral i diferents perforadors."

I.:aurinyací~

se

situa en el jaciment, a grans trets, entre 4 i 5,60 m.

Curiosarnent, cap de les tres últimes refer ~ncies biliografiques citades parla
deIs resultats anomals d'aquestes datacíons. Efectivament, sabem que aquestes

1
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datadons estan absolutament fora de context --el marge cronologic superior de
l'aurínyacia diHcilment el podem trobar per sobre e1$ 20,000 llP- í que, malgrat
guardar un bon úrdre estratigrMk, s'han de considerar com no valides, De fet, cap
deIs investigadors que s/ha ocupat del Reclau Viver tes ha considerat valides.

Les noves datadons
Dues mostres hem envlat a datar al Laboratorí d'Oxford pel método del14C

per Yaccelerador de partfcules. Cada una d'elles correspon a una esteBa d'os; una
procedent del nivel1 aurinyaci~ més inferior (A), i l'altre( al segon nivell
aurinyaciá (B),
Les referencies concretes d'aquestes mostres són les següents:
- RV T. rn 2.'\

(Redau Viver, talús

rrr~

horitzó 23: 4,40-4,60 m. Aurinyacia niveU B. Mestra:

05).

Resulta!:
QxA'3726

30.190 ± 500

- RV T. ID 27
(Reclau Viver, talús

liHC = ,20.3 per mil

m, horitz6 27:

5,20,5,40 m, Aurínyadá nivel! A.

Mostra: os),

Resulta!:
OxA,3727

40,000 ± lAOO IInC = ,19.1 per mil

Consideracions
Aquestes dues datadons verifiquen les atribudons cultura]s i tipologiques

actualrnent acceptades pels dos nÍvells inferiors del Redau Viverl és a

dir~

nivell

A: aurinyacia arcak; nivell B: aurinyacia típk
D' attra banda corroboren que r aurinyada arcaic de Catatunya és moa antk

DISCUSS¡Ó
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ALTRES }ACIMENTS DE CATALUNYA

LA MANDíBULA DE BANYOLES
Donat que fa uns poes mesos hem editat una monografia sobre la
mandíbula de Banyoles -descoberta el 1887 per Pere Alsius- en la que es recull
l'estat actual de tots els coneixements sobre el tema (fi.1aroto, 1993), hem pensat
per alxO que a la nostra tesi no era adient repetir tot el que s'acabava de pubIlcar,

Abrí ens limitarem a recordar el seu context cronologk, que d'acord amb les
darreres datacions, correspon a I'epoca estudiada en el present treball.
Abans d'aquestes datacions havia un c.ert consens sobre una Hlogenia
anteneandertal per a la mandíbula. Ara la interpretació filogenetka ha tornat a
quedar obcrla a ínterpreta:dons diverses i pe} que sembla, de mornent¡ la qüestió
és dificil de ¡esoldre.
Datacions absolutes
Dalacion$ de la formació travertfnica

Pel metode de rurani, -una mostra deIs travertins de Banyoles va donar una
edat, considerada aproximada, de 120.000 anys, segons H. de Lumley (M.-A. de
Lumley, 1978). Aquesta datació, recollída diverses vegades a l. biblIOgrafía, mal
no ha estat justificada amb més detalls, Per tant, almenys de moment, no la
podem pre-ndre en considéració,
Yokoyama el a], (1987 b) van obterur pel mNade Th-230/U-234, Í .plicanl un
sistema obert, una edal de 110.000 + 55.000 -20.000 BP pe, una moslra de Iravertí
recollida el 1982 en una pedrera de) pla de la Fomtiga, a una prorunditat similar
a la que havia donat la mandíbula. Amb un sistema tancat havien obtingut
73.000 ± 4.000 BP per 1. mateÍ,. mos!ra. Igualrnenl, van dalar un os de bo,i foosil
dfuna de les pedreres del pIa de la Forntiga, que els va donar, pe! IT\r:fode del Th
230/U-234, una eda! d.16.200 ±3.200 BP, i pel mi!lode del Pa-230/U-235, 17.100 ±
900 BP.
¡uliá

11;;

Bischoff (1991), l.mbé per U-Th, daten 21 moslres de travertf de dues

pedreres, una del pla de la Formlg. i l'aUra del pI. de Mala, amb diversos
resultats entre 44,000 i 117.000 BE coherents i en correcte ordre estraUgrafic,

D/scuss/6
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Creuen que la composici6 isotbpica de les mostres no presenta cap evidencia

d'un comportament de sistema cbert. Aquest treball va posar de manifest la

variabilitat de les edats que poden tenir els travertins de Banyoles.
Brusi (1993), a la seva tesi doctoral, estudia les formacions travertíniques de

la depressió de Banyoles. Descriu en detall les fAcies i modelitza l'evolució global
de la sedimentació travertínica des de fa uns 120.000 anys fins a l'actualitat.
Presenta noves datacions absolutes, pel metode de l'U-Th, de mostres de travert!.
Del seu treball es dedueix la importancia de la localització precisa de les restes

paleontolbgiques trabades en els travertins, donat el continu canvi lateral de
facies i d'edats existents. També, d'acord amb la localització que coneixem ara,
sabem que el llac de la troballa de la mandíbula esta situat al vessament
travertúlic de les Estunes ~ Formiga i no al del pla de Mata. El primer és el més

antic deis dos i, de moment, sense que estigui datada la base, té edats absolutes

compreses entre els 120.000 i els 44.000 anys.
Datacions de la ganga trQvert(nica de la mand{bula
Berger & Libby (1966) van realitzar una datació pel métode del 14(: del
Iravertí procedent de la neteja de la mandíbula, efectuat per S. Alcobé. La mostra
els va ésser proporcionada per M. Fusté, de la Universitat de Barcelona, i per K.P.
Oakley i J.D. Clark, de la Universitat de Califbrnia a Berkeley (Almagro Garbea,
1970). La datació obtinguda fou de 17.600 + 1.000 BP. Els mateixos autors indiquen
que és una edat massa recent per a una mandíbula considerada neandertaliana, i
apunten la possibilitat d'una contamina ció del traverU, abe! com la d'una
possible remobilització de la mandíbula.
Julia & Bischoff (1991) presenten les ana lisis de les s~ries d' urani de la
matriu travertínica que envoltava la mandíbula, que els permeten establir lila
eda! de 45.000 ± 4.000 BP. Els resultats isotbpics coherents i en correcte ordre
estratigrafic que han obtingut de les mostres procedents de dues pedreres de la
mateixa formació, els reforcen la validesa de la data ció del travertí de la
mandíbula. Ni la composició isotopica d'aquestes mostres, com ja s'ha dit, ni les
de la matriu presenten cap evidencia d'un comportament de sistema obert, el

qual exclouen. Tampoc no contemplen la possibilitat que la mandíbula hagi estat
remobilitzada i conclouen que l'edat de la ganga de travertí és l'edat de la
mandíbula.
Yokoyama (comunícació oral, juny 1989 ) va obtenir una edat
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d' aproximadament 80.000 anys pe, a la maleixa moslTa de Iravertí que ,.cobria la
mandíbula, !ambé pel mélode de I'U-Th, pero aplican! un comportament de
sistema obert

lA COVA DEL MIG

La cova del Mig (Camella de Conflent, el Conflen!) esta situada en el

municipi de CorneIla de Conflení, en el departament deIs Pirineus Orientals.
S' ob,e a 500 m d'al",da.
Conté paleolftic miljá, que Blaize (1986, 1987) ha estudia! i publicat.
D' aquestes publicacions en traiern la major part de la íniormaCÍó que exposem.
La fauna -esta cómposta sobretot per esteHes de menys de 5 cm.. i restes
dentaries mo!t fragmentarles. L'especie animal millor representada és la cabra,

Les restes del seu csquelet més abundants s6n: dents amarles, hemímandíbules í
falanges. Cal assenyalar també la presencia d'ossos d'un gran bovid, de cérvol, de
senglar. EIs carnívors hi estan representats per la hhma j per nombrases canines
de guilla, Els homes no menyspreaven els animaIs petits: la lIebre; í sobretot el
conHJJ del quaI es troben restes ossies a vegades cremad es.
La materia primera de la indústria lítica és moti variada~ i rnajorit~riament
d/origen locaL La serie esta dominada pe1 quars que arriba al 55%. Les roques
fosques jaspiades representen el 27% del lo!. A més hl ha un 8% de quarsit~ 2,5%
de sílex! i en el 7,5% restant hi entren granits, els micaE"squistos, 1 pe¡ya de lidita i
:3 de calcarla.
I.:utillatge no compta amb puntes mosterianes ni fllimaces~'. L"index de
rascadores (21%) és feble, lIeugerament infe,ior al deIs denticulats (24%). L'índex
de denticulats augmenta sí hl afegim les osques, i arriba a138%.
Els útils de tipus paIeoTític superior corresponen sobretot a raspadors,
l'índex deIs quals és molt elevat. Hi trobem un garuvet petit" amb dors abatut¡
dos bunns i un perforador.
Segons BI.ize (1986, 1987), la indústria del paJeolític mitja de la cova del
Mig, encara que recollida en un context estratigrafic incert, presenta
caracterlstlques ben pertinents que permeten relacionar-la amb un mosterÍa
tarda. Presenta afiJútats amb el mos!eri' de la cova deIs Ermitons. No exeu, pero,
que la indústria de la cova del Mig evolucioni cap al al cha!elperronia.
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LA ROCA DELS BOUS
La Roca deis Bous es troba a Camarasa (la Noguera). En 1987 s'iniciaren les
excavadons, dirigid es per R. Mora i E. Carbonell, en aquest jaciment mosteria.

Les dades que segueixen a conlinuadó procedeixen de Terradas el al. (1993).

Hi ha dues datacions absolutes, pel metode del C14 SMA, realitzades per la
Universitat d' Arizona:

R3:

38.800 ± 1.200 BP

51:

>46.900 (més gran que el lúnit del metode).

S'est~

intentant fer datadons del testimoni (estratigráficament per sobre de

R3 i amb restes d'indústria mosteriana).
A la fauna de R3 domina la cabra; també hi ha cérvol, cavall, felí, conill,

tortuga.
Les

mat~ries

primeres de la indústria estan compastes essencialment per
sílex i quarsita. Les altres materies són poc indicatives. S6n totes local5.
A R3, domina el sílex sobre la quarsita. A 51, les proporcions s6n semblants.
A 52, la quarsita domina sobre el sílex.

Els percentatges de codols, nuclis, ascles, fragments, peces retocades, 56n
aproximadament els mateixos en els tres nivells.
Tot el procés de talla es realitza en el jaciment; totes les parts del procés es
troben represenlades. La I~cnica de talla és la centrípeta biladal (levallois).

L'ABRIC ROMANI
L'abric Romanl (Capellades, Anoia) és un jaciment paleolítc ampliament
conegut a la prehistoria catalana. Recentment s'ha publicat una monograha
(Vaquero, 1992; Carbonell, 1993) en la que s'explica exhaustivament el canvi
paleoiflic milj~-paleoiflic superior que lé lIoc a la parl alla de la seva seqü~ncia,
aix! com deis resultats del primer nivell (H) del paleolflic milj~ que es pot
excavar en extensió. Per tant només resumirem aquí unes dades que són
~mpliament conegudes.
Els nivells de l'abric Roman! se siluen entre els 39.000 i els 60.000 BP
(Bischoff et al., 1988). El canvi paleolflic milj~-paleolflic superior .....1 pas de la

capa 4 a la capa 2- se situa al voltant deis 40.000 BP, concordant amb I'Arbreda i el
Castillo.
Vaquero (1992), Slraus et al. (1993), Carbonell et al. (1994) i Bischoff et al.
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(1994) completen l'estratigrafía i les del.cions per e l'ebrio Romani, Aporten
noves datacions de concreCÍons i de c.arbons que correspondrien a l' aurínyaciá de

la capa 2. D'acord amb les datacions pel, ¡sblops de furani, d'una mitj.na de 43 ±
1 ka, preferibles a les de 14(: (una mítjana de 37 ± 1 ka) a causa del fet que aquestes
últímes no poden ésser ealibrades més enllá de 20,000 BP, I'.urinyadá de Yabric

Romanf, i 1amhé el de r Aroreda i de la 1. cov. del Castillo, que tenen dalecíons
14(: .amblanls, s'haunen de situar al voltant del 43.000 BE
A l'estudi comparatiu entre les capes 2 i 4" s'apreda una ruptura
significativa entre les seqüencies productrves. Quan a les materies primen:s, no
hi ha dHerenda pel que fa a l'ulílítzacíó del sllex, La eapladó de malér;e,
prÍffieres és loca! (codols de sílex arrossegats per rAnoia, terrasses eoceruques de
Sanl Qumlí de Mediona, afloramenls ,ílieís del vollan! de Tous), Hi haurien
respostes similars a un mateb.. medi ambient, encara que des de sistemes tecmes
de producdó ben diferenciats.
A la capa 4 el, simples són el 97%, A la cap' 2 els abruptes 0142%, A nivell
de grups tipologic J'oposid6 és mol! gran, Són més varíats a l. capa 2, pero hi ha
menys tipus prirnaris que a la 4, La capa 4 esta jcrarquitzada pela denticuJats j

molt poc estandaritzada.
A la capa 2 hi ha eiements d'ornament personal: vertebres de peix 1 petxines
marines perforados" Vidal (1911-1912) indica". l. preséncia d'indústria óssia,
Pel que fa a talla, hi ha una expiotadó del pia horizontal, que permet
explotar un volum,
Es palesa per tant }'existenda d'una ruptura a nivell tecnolbgic entre res
capes 2 i 4, Aquesta ruptura vindria donada tant per les diferencias eXIstenís
entre ambdbs nivells com per la no presEmci.a de tendencíes progressives a la
capa 4. Segons les dades estratigrafiques i cronologiques el canvi es produeix en
un lapsus de temps cuTí (entre 1,000 i 4.000 anys) i en unes condición:; similar:;
des del puní de vista ambiental,. que accentuen encara més el caracter rupturista.
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EL FINAL DEL PAlEOLITIC MITJAA lA PENíNSULA IBERICA
Citarem aquí d ' una manera simplificada els jaciments del p aleo lític rnitja
final de la resta de la península Ibhica amb les seves datacions més
significatives.
En general s'afirma que el mosteria és una indústria uniforme, en la qual és
difícil constatar l'evolucjó des diverses facies. La península Iberica no és una
excepdó, j l'evolució de facies del mesteria iberic és encara mal caneguda, pero
noves excavacions, i ncus estudis i datacions han perrnes de identificar

jaciments i nivells que podent ser atribuits al mosterHl final, i constatar que les
seves característiques no difereixen molt de les del mosteria final en els altres
palsos mediterranis. Es diu per alguns jaciments, pero sense poder generalitzar
lo a tots, que l'evolució s'ha fet en el sentit d' una diminuci6 de rascadores i un
augment d e dentieulats, de ganivets de dors i d'útils del tipus del paleolítie
superior (Iturbe & Cortell, 1990 b; Utrilla, 1990).
D' altra banda citarem també aquí les indústries consid'e rades com
chatelperronianes, donal que, per nosaltres i com hem anat exposant, el
ehatelperronia forma part del paleoUne mitjA.
Canübric
A ]a regi6 cantabrica es pot reconeixer aquest fenomen en alguns jaciments.
A la cova del Castillo (Puente Viesgo, Cantabria), que té una llarga estratigrafia
del paleolftic inferior, mitja i superior (Cabrera, 1984), s'aprecia aquest fenomen
en el nivell 20.
També es pot constatar a Cueva Morfn (Villanueva-VIllaescusa, Cantabria)
en els últims nivelIs mosterians, 14-12 (González Echegaray & Freeman, 1971,
1973).
O'aHra banda, el mosteria més jove de Cueva Morín (Cantabria) es data en
37.700 + 700 BP (Straus, 1985; Straus & Heller, 1988). Per sobre d'ell el
chatelperronía d 'aquest mateix jaciment es data en 35.900 + 1.400 BP. Les dues
dates es van obtenir amb el m~tode del 14C convencional.
A les regions atlantiques i cantabriques el chatelperronUI s'havia citat
tradicionalment nornés a Motín 10 i Pendo VIlI, els dos únics jaciments rics, que
contenen pero poques puntes de Chatelperron. Aquesta relació s'ha anal
incrementant.
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En el nive]] 10 de la cova Morm (González Echegaray & Freeman, 1971,
1973), on está datal en 36,950 ± 6,580 BP (Bemaldo de Quír6s, 1982), i en el¡úvell
",111 de l. cov. del Pendo (González Eehegaray, 1980), En .quesl úllim jadmenl,

el chatelperronia se situa per sobre de l'aurinyacia arcak
També n'hj ha a la eov. de Ekaín (Deva, Guipúzcoa),

'lrl

el nivan Xa lé dues

puntes de ehalelperron dins d'un conjant lftic mol! pobre, El nivell Xb subjaeenl
ha eslal dal.1 en >30,600 BP (Altuna, 1984; Altuna & Mermo, 1984),

A Labeko Koba (Arrasale, Mondragón, Guípúzcoa), en el nivell inferior, 3,
on hi ha una fauna abundant i poca intervenci6 humana, s'han trobat dues
puntes de Chalelperron (Arrizabalaga, 1989),
Se cita lambé una punta de Chatelperron en el IÚvell 1852 de la cova del

Castillo, precisament el Uoe d'on s'ha pres una de les mostres de carbó que han
proporcional una de les dates mol! antigues d'aurínyaciá (Cabrera & Bischoff,
1989). Per nosaltres que ens hem fet una opinió a partir de les comunicacions
deis rnateixos excavadors i que hem escoltat en els col·loquís internacionals,
aquesta. indústrla no és aurinyaciana i cal situar-la dius del paleolítié rnitj~
(mosteria tarda o chatelperronia), La mi~ana de les datadons d#aquest nlvell és
de 38.700 ± 1.900 BE
f

Galíci.

Recenfment s'ha datat un jaciment chatelperronia: la cova de A Valiña
(Caslroverde, Lugo) (Fernández et aL, 1993),
El resultat d'aquesta dala ció és: 34,800 + 1.900/-1500 SP (GrN-17729),
La mOSITa agafada va ser un hagment dfos 1. el mNode, el He tradicional.
La talla de Ja indústría chatelperroniana és en quarsita.
Aragó

A Aragó es Iroba mosleri' Imal en l. cova deIs Moros (Gabasa, Huesca) amb
un creixement dels ganivets de dors en el ruvelI superior (a+e), que es considera

ja que perlany a l'íníci del Würrn recen! (Utrilla & Monles 1987, 1989), Un deIs
nívell. subjacenl. (e) h. estal datal per He: 46.500 +4.400-2.800 BP (GrN-12,809)
(Utrilla, 1990),
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Caslella
En CasteUa el mosteria de la cova Millán (Burgos) ha estat datat en 37.600 ±
700 BP (GrN-11021) (Moure & Garda Soto, 1983).
País Valencia
En la regió de Valencia, cova Negra és un important jaciment mo steria
(VIllaverde, 1984 b). Els seus estrats superiors conserven totes les característiques
mosterianes, en uns nivells que es creuen ja de I'inici del Würm récent; en el

nivell V del sector Oest (Cova Negra D final) s'han obtingut datacions de 1 'C
entre 34.000 i 29.000 BP (Villaverde, 1984 b; 1990), bé que es consideren potser
massa recents. En aquests moments es troben en premsa els resultats de les

datacions pe! termoluminisdncia que verifiquen el caracter recent d'aquest
mosteria (comunicaci6 oral de V. VilJaverde).
A la cova Beneito el mastena final es carrega de denticuIats . Es pot tractar ja

del Würm recent, amb una datació de 38.800 ± 1.900 BP (Laboratori 14C de
Tucson), pero segons un altre laboratori (Gif-sur- Yvette) seria de 30.160 ± 680
(Iturbe & Cortel!, 1987; lturbe & CorteU, 1990 b).
AndaJusia

A Gibraltar el mosteria del nivell 3 de la cova de Devil's Tower és datat en
>30.000 (G rN-2488), i el mosteri~ del niveU G de Gorham's Cave en >47.000 BP
(GrN-1678) i 47.700±1500 BP (GrN-1473) (Waetcher, 1964; Almagro Gorbea &
Fernández-Miranda, 1978).
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Consideracions generals

Els metodes de dataci6
Seria iflteressant datar els jaciments de l'aurinyada arcaic amb els nous
métodes del l 4C, en particular el

1'<:

AMS -a fi de poder efectuar comparacions

més n~éi1ment-,. per veurc com eS ditribueix en més detall l'arribada de l'home
modero a l'Europa occidental.
L~aportaci6

de les dafacions absoluies

En aquests darrers anys ha tingut lloc una discussió sobre S1 les indústries
reaUtzades pels últjms homes de Neandertal -mosteri~f chatelperronU\ de Samt
Cesaire, ... - havien aconseguit evolucionar independentment d'una influencia
exterior, o bé grades a la influencia de l'arribada de l'home modero a Europa,
L'examen de les datacions absoiutes existents a la perúnsula Iberica i a
Fran¡;a de les indúslries implicades -tardornosterianes i aurinyadanes- ens

jndica que l'aparició de l'aurinyada, en el registre fossil actual sempre associat a
l'home modern~ no és posterior a totes les aItres índústríes que estan? O que
puguin estar, assodades a rhome de neandertaI i que suposin una evoIucí6 o
variaci6 respecte a la tipologia í tecnología tradicional del mosterHt Veíem coro
exemple l'aurinyacia, aréaíc de la COva de l'Arbreda del Rec1au Viver i de l'abric
Romani, a Catalunya,
Aixo, recolzat a més pels arguments que proporciona la cultura material i la
cronostratigrafia deIs jaciments, ens pennet pensar que les evolucions i
variacions que sofriren les indústries deIs últims neandertals -indústries que
lins abans del canvi eren manotones des de feia més d'un centenar de milers
d'anys- 'i/an ser produldes per la influencia que exercf rarribada de 1es indústries
aurinyacianes, paraHelilzable a ¡'arribada de I'home modem a Europa,
Aquesta possible influencia d'una cultura sobre una altra es veu afavorída
per la coexistencia durant aIguns mil·leruris entre l'home de neandertal i l'home
rnodern, palesada igualrnent per les datadons absolutés. Veiem com a cas
il,lustralíu la datació del neandertal chatelperroni¡¡ de S.int Cés.ire (per TL),
f
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c1arament més recent a les datacions aurinyacianes citades,

Les indústries del canvi
El

chalelperroni~

cital a la península

lb~rica

no és més que un

mosleri~

enriquit amb alguna punla de Chalelperron, i per lanl no s'ha d'individualilzar
massa d 'aquest. Més especifitat té, en canvi, el chatelperronia del centre i sud
oest de Franr;a, típicament i tradicionalment només definit en base a uns poes
jacimen!s (Renne, Quin<;ay, Sanl-Césaire, ... ).
Avui sabem que la difusi6 del chalelperroni~ és escasa, i s'ha visl que les
seves I~cniques de lalla se semblen més a les del paleolitic milj~ que no a les del
paleolític superior. Les vinculacions t~cniques entre el chatelperronia i les
indúslries del paleolilic superior no s'han pogul demostrar.
Les restes humanes associades al chatelperronia han resultat ser de
neandertals, en primer lloc les denls d'Arcy-sur-Cure (Yonne), i més recenlmenl
la pro va concluienl proporcionada per I'esquelel de Sainl-Césaire (Charenle
Maritime).
No totes les indústries chatelperronianes tenen certa uNtat; ans el contrari,
aquesta unitat és difícil de trobar sovint.
A més, hem vist que a altres llocs de FranCJa i de la peJÚnsula Iberica hi ha

indústries associades al canvi, a les quals els investigadors no anomenen
chatelperronH1.
Aixo ens fa pensar que les respostes deIs grups neandertals van ser diverses
davant la presencia deIs homes moderns: des de l'aculturaci6 (cova del Renne)
fins a la resposta nula (mosterians recents sense cap variaci6), passant per
diferents graus o intents d'adaptaci6 o d'evolució.
En aquest sentit és molt ciar que la primera indúsma del paleolític superior
a Europa Occidental és l'aurinyaci:'. Encara actualment, quan gran part deIs
prehistoriadors estan d'acord en acceptar el filum mosteri:' pel chatelperroni~,
molts el citen com la f~des lftica del paleolític superior més antiga, anterior a
l'a urinyaci:'. Com hem anat veint aixo és un error, ja que les primeres indústries
aurinyacianes s6n més anUgues que les chatepelrronianes i en realitat el
chatelperroni:' es desenvolupa paraHelament a la pres~ncia de l'aurinyaci~.
La generalització d'aquest error ha dificultat la comprensi6 del pas del
paleolític mitja al superior. Voler insistir en posar el chatelperroni:' dins el

di
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paleolític superior no ajuda a resoldre la problematica.
No deixa de ser curi6s aquesta persistencia errbnia quan per contra s'han
citat diverses vegades la interestratificaci6 del chatelperronia amb l'aurinyacia a

Roe de Combe i al Piage (Lo!) (Bordes & Labro!, 1967; Champagne & Espitalié,
1981; Demars, 1990), i la superposició del chatelperronia a l'aurinyacia a la cova

del Pendo (González Eehegaray, 1980).
El pas del paleolitic mitja al superior a Catalunya
La diferencia ció cultural i tecnica entre el paleolífic superior i el paleolític
IDitja a Catalunya és molt clara. El primer es diferencia del segon per les
característiques principals següents: aparició de la talla laminar -que implica
l'explotació d'un volum i no d'una superficie-f la diversifica ció de l'utillatge, la
generalítzació de la irnportació de les materies primeres, l'aparició de la indústria

en os ben elaborada, l'aparició de l'ornamentació, l'aparició de la decoració i la
utilització més freqüent de les covesf entre d' altres.

Aquesta última citada, Yhem pogut observar bé a la cova de YArbreda, on
en un temps inferior als 1.500 anys la cova de l'Arbreda va deixar d'ésser
freqüentada per l'home de Neandertal per passar a ser- ho per l'home modern, i
d' ésser freqüentada pels carnívors, a no ser-ha. La no presencia de restes de
carnívors a les coves paleolítiques se sol utilitzar com a argument d'un habitat
freqüent per part de l'home.
A la cova de l'Arbreda, la diferencia entre els dos paleolHics, quant a la

indústria lítica, s'aprecia particularment per la gran raresa de sílex a la regió,
D'aquesta manera, l'ufillatge del paleolític IDitja, taHat en majoria en quars i
quarsita, contrasta molt amb el del paleolític superior tallat en sílex importat Es

troba també aquest fenomen a la cova Tourna1 (Bize-Minervois, Aude) (Tavoso,

1987 a, 1987b).
El pas del paleolític mitja al superIor a Catalunya ve marcat per dos
fenbmens, eJs quaJs, bé que inicialment podrien semblar contradictoris r s6n
compatibles:
- El reempJa<;a.ment abrupte.
- La contemporaneltat.
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Fíg. 81. - Taula cronologica on se situen les datacions absolutes dels

jaciments catalans corres ponents al final del paleolític mi/jo o a inicis del
paleolític slIperior. La datació de Banyoles és per U!Th i la resta per He AMS.
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- El reempla",ment abrllpíe,

No hi ha ííI d'umó entre la cultura del paleolític miijl! í la del superior, Les

similituds culturals, adaptatives i economiques entre el tardomosteria o
ehatelperronia i I'aurinyada 56n mínimes, El paleolítíc mitja deIs Ermitons, de
l'ordre de 5.000 anys

Q

més, en crono]ogia radiocarbonica¡ més recent que les

primeres indústries aurlnyacianes
mosterians; la

S€Va

t

presenta uns freís fonameníalm€ n t

¿.voludó, com a resposta a la presencia de les indús1ries

aurinyacianes¡ res posta que ja trobem des del principi dfaquesta presencia
-manifestada per l.s puntes de Chatelperron- és mol! pobre, únicament
palesada Fer la incorporació d'alguns útils deIs .nomenals de tipus p.leolílic

superJor,. i poe estereotipats.
~

La contemponmeltat.

Sf ana Htzln com s'€lnantzin les datacions absolutes, la conternporaneYtat esta
demostrada (fig. 81), A escala del regístre ¡o$Sil, és pelita, í de la historia humana

deIs pobles ca,adors-recolectors, t.mbé pelita, Pero a escala real, va durar diverses
gt>neracions, adhuc uns poe miHennis.
- La infl uenda

La influencia deIs hames modems l€ Is neander1als va ser escassíssima. En
aquest sentit e-I tardomosteria o chatelperronia deIs Ermitons no és fruit d'una
aeuliuració, sinó més aviat drun intent, pobre, d'adaptad6 o de supervívencia,
- Les cOf1se¡lüencies,

El reernpla-;ament va oríginar:

- L'extlnd6 deIs neandertak
- Altres extincions, com la deIS 6ssos de les cavernes,
- Les qüeSf¡'ons pendents,
- La pobre influencia aurinyaciana als Er:mjtons, jaciment situat a menys

de 20 km de l'Arbreda.
- La datadó de )'estrat V1 deIs Ermitons, necessaria per verificar les nostrés
hípbtesÍs.

- l:inferes dfanalitzar la mandíbula de Banyoles des de la perspectiva
cronoIogíca hactada en aqu€'st treball.
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