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Gracies al patrocini de l'Obra Social de Catalunya Caixa, s'han pogut dur 
a terme les primeres actuacions planificades per a l'any 2010, entre ell es la 
celebració durant els dies 1, 2 i 3 d'octubre de les Primeres Jomades de R-
ecerca i Desenvolupament de la vall Ferrera. Aquestes han estat, fins ara, la 
manifestació més clara de la voluntat d'unir recerca i territorio Van interve-
nir-hi una vintena d'investigadors de diferents ambits academics i profes-
sionals del desenvolupament local de diferents Ilocs: Catalunya, País Basc, 
Fran9a, Andorra i altres zones de l'Estat espanyol. Les jomades van ser, doncs, 
un magnífi c exemple de com aquesta alian9a pOI es devenir positiva per a 
cadascuna de les parts implicades. A totes aquestes persones cal agrair la 
seva bona predisposició a venir fins aquesta Llunyana vall del nostre Alt Pi-
rineu. 

Peró el fet més destacat d'aquest acte no és tan soIs reunir en un mateix 
espai de debat, i sota una tematica comuna, persones de diferents sectors de 
la recerca i la gestió cultural. És, sobretot, la importancia que va ternr l'apro-
ximació d'aquests professionals al ve[nat de la vall Ferrera i del territori, que 
viu el Ll egat del ferro amb la mateixa quotidianüat amb la que mira el seu 
entorn natural, que en definitiva no és altra cosa que casa seva. 

.. Trobades com les que es recullen en aquesta publicació ens ajuden, doncs, 
a apreciar mol! més el patrimoni que tenim al territori; a valorar el que som 
i el que podem fer si unim esfor90s i interessos comuns. 1, en aquest cas, per 
intentar que el ferro torni a tenir un paper protagonista en el present i el 
futur de la vall Ferrera, fer realitat una reivindi cació histórica de la seva gent 
per recuperar el seu ll egat i forjar el seu futur sobre els fonaments del seu 
passat. 

Grup de treball de Boscos de Ferro: JOl·di Abella Pons, Oscar Augé Mar-
tinez, Marc Garriga Luján, Ermengol Gassiot Ballbé, Jordi Palau Puigvert, 
Albert Pelachs Mañosa i Cristina Simó Espinosa. 

LA PRODUCCIÓ DEL FERRO A LA PROTOHISTORIA 1 EPOCA 
ROMANA AL PALLARS SOBlRÁ. L'EXEMPLE DEL BOSC DE VIRÓS 

A LA VALL FERRERA 

OSCAR AUGÉ, ERMENGOL GASSIOT, ALBERT PÉLACHS 

1. I NTRODUCCIÓ 

Un deis principals interrogants que tracta de resoldre la paleoecologia 
és fins a quin punt els canvis en el paisatge vegetal són conseqüencia de 
racció humana o del propi sistema natural (Riera et al., 2004). Un problema 
que es redueix quan hi ha algun tipus de registre que relaciona l'activitat 
humana amb l'explotació del medi natural. Per aixó, la combinació de dis-
ciplines que s'ocupen de l'estudi de les relacions entre la societat i e l medi 
natural alllarg del temps, com l'arqueologia i la geografia histórica ambien-
tal (o geohistória), permet confTontar informacions complementaries i pre-
sentar resultats més robustos que quan es treballa per separa!. 

Sovint a les zones de muntanya com els Pirineus, s'ha tendit a simplifi -
car les activitats humanes a partir de discursos que d'una manera superfi-
cial s'han basat en la trilogia classica d'usos: agricultura, ramaderia i silvi-
cultura. Les característiques físiques, el caracter Mllat ilo la mobilitat de 
diferents grups humans han estat arguments sufidents per aplicar un discurs 
global que ha deixat de banda les diferencies local s a nivell de vall i el ca-
racter propi que l'explotació de detenninats recursos naturals, com per 
exemple el ferro, poden haver donat al paisatge. 

En aquest sentit, des de fa aproximadament deu anys, a la part alta de 
la cap9alera de la Noguera Pallaresa s'estan duent a tenne un conjunt d'ac-
cions arqueológiques i d'estudis paleoambientals (Figura 1) que estan servint 
per posar de manifest certes especialit zacions territorials que han ､･ｴ･ｬｾ＠
minat el paisatge actual. En aquesta comunicació s'expli cara quin és r estat 
actual de les intervencions que han servit per identificar evidencies de l'ex-
plotació del ferro a les valls de Vall Ferrera i de Baiasca majoritilriament, aixi 
com en alguna altra zona propera. Lobjectiu prindpal d'aquesta comuni-
cadó és presentar els vestigis de les produccions siderúrgiques més antigues 
documentades i la seva cronologia, i discutir e l grau d'intensitat vers el pai-
satge vegetal, és a dir, quin ha estat el paper del ferro en la configuració del 
paisatge del Pallars Sobira en general i en especial a la vall Ferrera. 

Lelecció de l'ambit d'estudi s'ha fet a partir d'alguns indicis precedents 
que indicaven el potencial antic de l'explotació metal·lúrgica de la vall Ferrera 
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a partir del toponim que dóna nom a la val! Ferrera o valle fen'aria, que prové 
delIJatí tarda i significa vall on es produeix ferro (Sancho, 1999) i on s'havien 
estudiat uns carbons barrejats amb mineral de ferro datats entre els segles 
III i IV (Davasse, 2000). A més, algunes dades historiques d'aquest ambit 
posaven de manifest una activitat metal·lúrgica continuada des del segle 
XVIII fins al segle XIX (Bringué, 1995; Esteban, 2003; Mas, 2000). 

2. L'AMBIT O'ESTUDJ 

Lambit d'estudi esta definit per un marc geografic ampli en el que s'ha 
treballat a la vall Ferrera, la vall de Baiasca i la zona de Monestero (Figura 
1). Un territori dominat per dos grans doms: el de la Noguera Pallaresa al 
nord i el de l'Orri al sud, ambdós formats per materials sedimentaris del 
Cambroordovicia. Enmig d'aquests dos doms hi ha el sinclinal de Llavorsí. 
En el nucli del sinclinal afloren materials devonians i carbonífers, majo-
ritariament constitu'its per pissarres carbonatiques, calcaries i caJcoesquists. 
Ellímit entre el sinclinal i els doms esta definit per pissarres negres del Silu-
ria, que per la seva naturalesa plastica afavoreixen el desenvolupament d'ac-
cidents tectonics destacables (Folch, 1989). D'una manera molt general es 
pot dir que la base litologica més antiga está constituIda per esquists del 
Cambroordovicia, que són succeits per petites franges de pissarres negres del 
Siluria, esquists calcaris i calcoesquists del Devonia i pissan'es i calcoesquists 
del Carbonífer en el que, sobretot, és un terreny caracteritzat per una elevada 
esquistositat (Poblet, 1991). 

Les principals mineralitzacions de ferro a la zona s' associen a fractures 
i zones de cisalla encaixades entre els mineral s de l'Ordovociá. Entre els 
minerals de fetTO destaquen la goethita, I'hematites, la lepidococita i la side-
rita, que es poden combinar amb la pirita i la calcopirita que, igual que el 
mineral explotat, estaven associats a filons de quars (Mata-Perelló i Riba, 
1995). 

Els factors orografics condicionen la variabilitat c1imatologica de tota 
l'área. La mitjana de precipitació varia amb l'altitud, entre 700-1.100 mm! 
any, mentre que la mitjana de temperatura varia entre 10,loC a la base de la 
vall (900 m.s.n.m) i - 2,3°C a la part més alta (2.700 s.n.m). El mes més caLid 
és el juliol i el més fred el gener, amb una mitjana de temperatures entre 
10,2°C i 19,3°C i -7,2°C i _2°C, respectivament; segons les estimacions fetes 
a partir de l'Atles Digital de Catalunya (Ninyerola et al., 2000). 

Majoritariament, la vegetació es localitza a la transició entre el clima 
mediterrani i el clima atlántico El bosc de Virós a la vall Ferrera ens serveix 
com a exemple de gran massa forestal de la zona, ja que en estar orientada 
al nord-oest, s'estén des del fons de la vall, entorn els 900 metres, fins als 
cims, per damunt deIs 2.500 metres. La distribució de la vegetació fa que al 
costat del riu hi hagi especies propies del bosc de ribera amb freixes (Fra-
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Figw"a 1. Situació de les zones i lI oes esmentats en aquest treball dins del Pallars 
Sobira . En blanc, les arees amb vesti gis arq ueologics i en groc els lloes on s'han o b-
tin gut testimoni s sedimentari s. 
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xinus excelsior), avellaners (Corylus avellana) i alguns roures (Quercus hu-
milis) juntament amb d'altres caducifolies com els oms (Ulmus minor) i els 
salzes (Salix alba), que envolten alguns conreus que aprofiten els marges del 
riu. Entorn els 1.100-1.200 metres el pi roig (Pinus sylvestris) guanya terreny 
a antigues zanes conreades, i ocupa l'espai de roures i caducifolies. Entre els 
1.500 i els 1.800 metres hi ha diversos rodals en que l'avet (Abies alba) és 
I'especie dominant, si bé és cert que comparteix l'espai amb el pi roig (Pinus 
sylvestris). Entre els 1.600 i els 1.800 metres el sotabosc té una gran varietat 
arboria, ja que juntament amb els pins, també hi ha bedoll (Betula pendula), 
avet (Abies alba) i faig (Fagus sylvatica), que forma un petit rodal de forma 
dominant. El bosc de pi negre (Pinus uncinata) ocupa l'espai a partir deis 
1.800 metres i només alguns petits prats culminals i zanes de roca sense 
vegetació trenquen el domini de la pineda fins al pic de Mimiga, el punt 
culminant (2.515 metres). 

El bosc de Virós té un relleu relativament suau (pendent mitja d'entre 
10° i 25°), producte del contacte entre el capbussament nord deis materials 
Cambroordovicians i silurians del dom de la Pallaresa, i el flanc sud del sin-
clinal resultat de l'orogenesi alpina. El pendent, juntament amb la dinamica 
periglacial, ha permes grans acumulacions de materials sedimentaris que, 
un cop acabat el període postglacial, han afavorit la formació de sois rics i 
ben desenvolupats. Aquest fet, !ligat a les menors evapotranspiracions i ma-
jor capacitat de retenció d'humitat de l'obaga, és el que ha permes l'esta-
bliment de boscos altament desenvolupats i diversos, en els que hi viuen 
especies animals amb requeriments forestals ben específics, com el gall fer 
(Tetrao urogallus). 

3. MATERlAL T METODES D'INVESTIGACIÚ 

3.1. Arqueologia 
Les dades arqueologiques de la producció siderúrgica provenen de les 

campanyes de prospecció en superCície efectuades al nord del Pallars Sobira 
i Jussa, l'Alta ｒｩ｢｡ｧｯｲｾ｡＠ i la Val d'Aran entre els anys 2001 i 2004, i de I'ex-
cavació en extensió del Dolmen de la Font deis Coms de Baiasca (2003 i 
2004) (Gassiot et al., 2005 i 2007; Rapalino et al., 2007). 

Diferents prospeccions arqueologiques de supemcie s'han realitzat com-
binant una estrategia de mostreig dirigit, orientada a la revisió de deter-
minats indrets a partir d'indicis tals com la toponímia, les característiques 
dellloc o de referencies disponibles, junt a una altra de prospecció intensi-
va. En aquesta darrera s'ha recorregut el terreny estudiat revisant la seva 
superCícieamb entre 6 i 10 persones alineades definint transsectes. D'aquesta 
manera s'han anat enregistrant, ｭｩｴｪ｡ｮｾ｡ｮｴ＠ diversos tipus de [itxes i foto-
grafies, els diferents vestigis d'activitat humana en el passat, amb l'excepció 
d'aquells del segle XX que ja figuren en la cartografia existent. Per afer 
aquesta feina s'ha utilitzat un GPS amb una precisió inferior a 4 metres. 
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• foms de rostit 

o forns de reducció 

Figura 2. Jaciments associats a l'explotació del ferro a la vall de Baiasca. Mines: 
1 - Pica de I'Aliga; 2 - Piqueta-Pi Florit; 3 - Pie de Riuposa. Forns: 4 - Pi Florit; 5-
Dolmen de la Fonl deis Coms; 6 - ColI del Cantó. 

Figura 3. Vestigis localitzats al bose de Vrrós relacionats amb la producció de [erro. 
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Més enlla de la seva descripció acurada, en determinats contextos s'ha 
procedit a netejar algunes estructures arquitectoniques i a fer-ne aixeca-
ments planimetrics. També s'han realitzat sondeigs estratigrafics en alguns 
jacirnents. Aquests sempre han consistit en prospeccions d'extensió recluida 
amb dos objectius: avaluar el potencial arqueologic d'alguns vestigis i obtenir 
materials per datar els contexts documentats, donat que en molts casos la 
inspecció de superficie no oferia elements diagnostics inequívocs de la cro-
nologia. 

Aquest treball ha permes documentar diferents contexts de producció 
de ferro en epoca antiga identificats per les traces d'explotacions mineres, 
restes de foms de torrat del mineral, vestigis de tallers de reducció directa 
de ferro, principalrnent abocadors, i les carboneres on es produla el combus-
tible. 

Per les dimensions de sediment remogut que tal activitat hauria supo-
sat, no s'ha procedit a efectuar cap neteja del farciment sedimentari de les 
mines, fet que ha minvat el grau de coneixelnent d'aquest tipus de restes, aiXÍ 
comla seva datació. En canvi, en els foms s'ha pogut efectuar, en molts ca-
sos, prospeccions de 0,5 x 0,5 metres en els abocadors de combustible usat 
i d'altres residus, principalment escories de reducció directa de ferro. En 
alguns casos, en que aquests diposits havien estat tallats per camins, l'ope-
ració efectuada ha consistit a netejar el perfil generat. Aquests sondeigs han 
permes no només definir el procés de formació i la composició d'aquests 
abocadors, sinó també obtenir algunes datacions absolutes. També s'han 
efectuat prospeccions similars en algunes de les carboneres del bosc de Virós 
associades a abocadors d'escories. 

Lexcavació en extensió de la cista funeraria del Dolmen de la Font deIs 
Coms de Baiasca i del túmul que I'encerclava ha permes localitzar com a 
mínim un altre fom possiblement associat al processament de mineral de 
ferro. En aquesta ocasió, I'estructura ha estat excavada en extensió i en la 
seva totaJitat. L'operació ha perrnes, arnés, dOCUlllentar la construcció i ús 
del fom, analitzar el tipus de combustible emprat i al tres materials associats, 
com ara un petit aixovar ceramic i alguns objectes de metall. 

Els sondeigs i l'excavació han facilitat materials arqueologics que han 
estat analitzats o en procés de ser-ho (Gassiot et al., 2006 i 2008). Sense ex-
tendre'ns, el seu estudi s'ha efectuat seguint els procediments habituals en 
arqueologia. DeIs materials que s'esmenten en aquest article es pot detallar 
que els carbons no només han estat determinats taxonornicament, sinó que 
s'han documentat patologies i altres característiques anatomiques a fi d'in-
ferir I'estat de la fusta, la par! de l'arbre explotada, etc. (Celma, 2009). La 
ceramica, recuperada practicament de forma exclusiva al Dolmen de la Font 
deIs Coms, ha estat estudiada per C. Crespo i N. Morell (Crespo et al., 2008), 
que n'han realitzat la classificació morfologica, la representació i estudi 
morfometric i la interpretació del conjunt. 
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3.2 Paleoecologia 
Les dades arqueológiques obtingudes s'han contrastat amb dos tipus de 

registres paleoambientals: un primer basat en l'obtenció de dades de testi-
monis sedimentaris procedents de Ilacs i torberes, és a dir, medis reductors. 
1 un segon, molt més pensat en c1au del procés de transformació del mine-
ral de ferro, basat en l' estudi de les carboneres de carbó vegetal del bosc de 
Virós. 

En aquest art icle els testimonis sedim entaris emprats són: 
a) La part superficial de l'estany de Burg (1.821 metres), un paleolJac 

actualment reblert de sediment. D'ell s'han recuperal 16,50 metres amb una 
sonda mecanica Rolatec RL 48-L de lO cm. La datació de la seva base és 
d'uns 17.000 anys calEP, si bé aquí es fara esmenl únicament als darrers 
3.350 anys (CMB-8 i CMB-9) (Bal et al. , 2010). 

b) La torbera de Valencia d'Áneu (1.150 metres), de la que es van recu-
perar 3 metres de sediment amb una sonda de percussió mecanica Eijel-
kamp. La seva base té una datació d'uns 300 anys caIANE(VAL-3) (Pelachs 
et al., 2009b), 

c) Lestany d'Estanilles (2.200 metres), un paleolJac que actualment fun-
ciona com a torbera de la qual es van extreure cinc testimonis. El més lJarg 
va mesurar 2,75 metres i ha donal una edat basal d'entorn 13.775 anys 
calANE. En aquesta comunicació només es fara referencia als primers 0,87 
metres i a una edat de base de 1.000 anys calANE (Cunill , 2010). 

Per a l'analisi pol·línica s'ha fet servir el lraclament químic proposat per 
Goery i Beaulieu (1979). Per a la identificació del poi· len s'han emprat les 
col·leccions de referencia de la Universitat Autónoma de Barcelona. Els per-
centatges de pol.len s'han representat en forma de diagrama usant el progra-
ma Tilia (Tilia-Graph - TGview) (Grimm, 1992). 

A I'estany de Burg i a EstanilJes, les dades pol·líniques -entre d'altres 
proxies-s'han completat amb el recompte de macrocarbons (> 150 ?m) se-
guint la metodologia proposada per Carcaillet et al. (2001 i 2007) tal i com 
s'explica a Bal el al. (2010). 

Pel que fa a l'estudi de carboneres des d'un punt de vista paleoecológic, 
s'han fet adaptacions de la metodologia proposada per Bernard Davasse 
(2000). Així, s'ha dut a terme un inventari de carboneres en 925 hectarees del 
bosc de Virós a partir de la cota 1.200 metres i fins a la cota 2.515 metres. 
Lespai de bosc estudiat s'ha seleccionat de manera que hi estigués represen-
tada tota la vegetació arbória principal de l'estatge subalpí (Pinus uncinata, 
Pinus sylvestris, Abies alba, Fagus sylvatica i Betula pendula) i el major nom-
bre de mines de ferro possible. 

El trebalJ de camp per a la localització de les carboneres es va fer a peu 
i amb un GPS Trimble Pathfinder Pocket de precisió submetrica, per tal 
d'omplir una fitxa descriptiva que recollís les dimensions, vegetació actual 
i principals característiques de l'entorn de cada carbonera (Izard, 1992). 
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Figura 5. Evidencies arqueologiques i explotació forestal de l'avet en relació al 
percentatge de poI-len arbori (AP%) de la Coma de Burg. Font. Elaboració propia a 
partir de Bal el al., 2011 i Gassiot el al. 2007 . 
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Aquest treball va permetre localitzar 942 carboneres, repartides entre els 
1.300 metresa.s.l. i els 2.230 metres a.s.l. Quinze d'aquestes carboneres te-
nien restes de la producció directa de mineral de ferro (escories), en un espai 
amb més de 89 boques de mines i 15 cabanes relacionades amb les mines i 
la metal·lúrgia en general (Figura 3). 

El conjunt de 942 carbone res i les seves principal s característiques ha 
permes fer un mostreig estratificat en funció del tipus de vegeta ció actual, 
degut a la presencia dominant de Pinus sylvestris entre 1.200 i 1.599 metres 
a.s.l., barreja de Pinus uncinata, Abies alba, Fagus sylvatica i Pinus sylvestris 
entre 1.600 i 1.799 metres a.s.l. i presencia dominant de Pinus uncinata en-
tre 1.800 i 2.230 metres a.s.l. I:estratifi cació també ha tingut en compte la 
seva longitud, per validar la hipotesi que la mida esta directament relacio-
nada amb la quantitat de carbó prodult. Per aixo les carboneres s'han agru-
pat segons quatre tipus: A (3, 4 i 5 metres de ll arg), B (6 metres de llarg), C 
(7 i 8 metres de lIarg) i D (9 o més metres de longitud) (Figura 4). I:elecció 
de les carboneres ha estat aleatoria dins de cada estrat. El recull de mostra 
s'ha fet aplicant una adaptació del metode antracobiogeografic fent un forat 
de 0,5 x 0,5 metres ､･ｳｰｬ｡ｾ｡ｴ＠ lIeugerament del centre de la carbonera, bus-
cant la maxima profunditat pero evitant la barreja de carbons de rull de la 
carbonera. De cada forat s'han pres mostres cada 5 centímetres fins a la base 
que indicava la roca mare o diferents nivells rubefactats. 

Per al tractament allaboratori s'han agafat només els nivells de base de 
cada carbonera i s'han tamisat amb tres malles: 5 mm, 2 mm i 0,5 mm, de 
forma manual utilitzant un doll d 'aigua, raspall i un cubell per immersió del 
tamís. Aixü ha perrnes classificar els carbons i recuperar una mostra més 
gran de 5 mm que és la que s'ha utilitzat per fer la datació de 14C (Pelachs 
et al., 2009a). 

3.3. Datacions radiocarboniques 
Les datacions de 14C (carboni 14) han estat reina principal per a situar 

cronologicament tant les restes arqueolbgiques com els testimonis paleo M 

ecologics. 
En contexts arqueologics les datacions s'han efectuat ｭｩｴｪ｡ｮｾ｡ｮｴ＠ AMS, 

sempre en carbons, dones no es van localitzar mostres de vida curta que no 
fossin intrusives. Aixo ha permes disposar de cronologies absolutes de sis 
abocadors d'escories, sobre els quals s'han realitzat vuit datacions (dos d'ells 
disposen de dues datacions). També s'han datat tres forns d'enriquiment de 
mineral de ferro, entre ell s el del Dolmen de la Font deis Coms del qual es 
disposen tres datacions que permeten coneixer millor el lapsus de temps del 
seu fl.mcionament (Gassiot et al., 2005, 2006 i 2007; Rapalino, 2007). També 
s'han efectuat trenta-set datacions del mateix nombre de carboneres, cinc de 
les quals associades a abocadors d'escories (Pelachs et al., 2009a). La Taula 
1 i la Figura 4 presenten els resultats de les datacions deis contexts associats 
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Figura 6. Evidencies de l'activitat agrícola i l'ús del foe en relació al pol·len 
arbori (AP%) de la Coma de Burg. Font. Elaboració propia a partir de Bal et al., 2011. 
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llindar i arribar fins a finals del segle II calNE (Beta-173411, Beta-173447, 
Gif-9434, KIA-26253), pero I'amplitud deis intervals resultants de Jlurs cali-
bracions ve en part magnificat per les grans desviacions que tenen algunes 
d'elles i, sobretot, per les oscil·lacions en aquest tram de la corba INTCAL09. 
En conseqüéncia, cap a finals del segle II o inicis del segle III calNE sembla 
produir-se l'inici del model metal.lúrgic antic documentat a la vall Ferrera 
i en menor mesura a les valls de Farrera i Romadriu i la desaparició final del 
tipus d'explotacions de l'oest de la Noguera Pallaresa. 

Finalment, cal esmentar que la datació de les trenta-dues carboneres 
sense restes d'escories associades datades ha facilitat en tos els casos uns 
resultats posteriors al segle XIII, sent el període de més intensitat detectat 
a partir del segle XVIII (Pélachs et al., 2009a), tal i com era d'esperar per les 
informacions historiques disponibles (Bringué, 1995; Mas, 2000) i la loca-
Iització de la metal·lúrgia moderna on les fargues se situaven al fons de la vall 
per tal d'aprofitar J'energia hidráulica. 

4.2. lndicis de mineria antiga 
Les traces d'activitat siderúrgica antiga identificades ｭｩｴｪ｡ｮｾ｡ｮｴ＠ les re-

cerques arqueologiques al Pallars Sobirá cobreixen diverses fases del procés 
productiu, des de l' extracció del mineral fins a la seva transformació en me-
tall. La distribució d'aquests vestigis és dispar en l'espai de les dissimetries 
observades, que es correlacionen amb patrons cronologics, i semblen indi-
car canvis en )'organització de la propia producció. 

Linici de tota producció metal.lúrgica arranca de J'obtenció del mine-
ral de ferro en el cas que ens ocupa. Les recerques realitzades han permés 
localitzar indicis d'explotació de filons de mineral de ferro a les valls de Son, 
Monestero, Baiasca, Farrera i Vall Ferrera (al bosc de Virós). La Taula 2 en 
detalla el nombre, característiques i cronologia hipotética. A la majoria de 
lIocs on s'han localitzat aquests tipus de traces, aquestes consisteixen en 
rases a cel obert, de forma allargada i molt cobertes de sediment, que en part 
pot ser de la propia activitat excavadora (que hauria omplert un tram previ 
de la rasa ja esgotat) i en part per J'erosió del pas del temps de les parets de 
la fossa. Les rases de les valls de Son i Baiasca tallen afloraments d'esquists 
més aviat calcaris on s'hi aprecien petites mineralitzacions forva superficials 
d'hematites. En diversos casos (plans de Cabanyeres, pica de l'Aliga, pic de 
Riuposa) s'intueix J'existéncia d'alguna petita galeria en alguns deis talls. 

Cap dels indicis de mineria s'ha excavat, fet pel qualla seva caracte-
rització com a mines de ferro actualment és una hipótesi, així com la seva 
cronologia. En el cas de la vall de Baiasca, no obstant aixo, aquestes restes 
s'associen espacialment a diversos vestigis de forns on s'hi ha documentat 
algun tipus de processament de mineral de ferro (figura 2). El mateix suc-
ceeix amb la rasa del Bony de Castenas respecte a l'abocador d'escories loca-
litzat al Planell de Castenás. Igualment, tot i que no s'ha localitzat cap rasa 
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clara propera al forn trobat a la vall de Monestero, en el vessant est de la 
mateixa hi ha, a la base de l'espadat sud occidental del Gran Encantat, una 
beta de mineral de ferro que podria haver estat rebaixada donant lIoc a l'es-
pécie de balma que es configura actualment en aquest lIoc. Malgrat que el 
vessant és ｦｯｲｾ｡＠ abrupte, la distancia entre tots dos és perfectament practi-
cable. La cronologia que es presenta a la Taula 2 s'ofereix també en base a 
la datació que han facilitat els foms als quals s'associen. 

TAULA 2. LLISTAT 1 BREU EXPLICACIÓ DELS INDICIS LOCALITZATS DE 

MINES DE FERRO 
LL OC NÚM. INDICIS C A RACTERíST!QUES CRONOLOGI A 

Vall de Son Plans de Cabanyeres (1) Rasa a cel obert reblerta Desconeguda 
de sediment (13 metres Ilarg) 

Vall de Monestero Encantats (l?) Balma en filó d'hematites 
a la base de I' espadat. 
Possible origen antropic. 

segle ll-l cal 
ANE 

Val! de Baiasca 

Val! de Farrera 

Bosc de Virós 

Pica de I'Á liga (1) 

Piqueta - Pi Florit (3) 

Pie de RlUposa (1) 

Rasa a cel obert reblerta 
de sediment (5,5 metres 
lIarg) 
Rases a cel obert reblertes 
de ,ediment (15 a 30 
metres llarg) 
Rasa a cel obert reblerta 
de sediment, planta fonna 
deL(11 x6metres) 

(si és antropica) 

Desconeguda 

segle [1-1 cal 
ANE 

segle WI cal 
ANEall 
ealNE 

Bony de Castenas (1 o més) Rases molt reblertes de 
blocs i sediment 

segle V calNE? 

Un mínim de quatre fiJons 
perpendiculars a la vessanl 
(> de 200) 

Rases a cel obert seguint 
els filons, reblertes 
de sediment 

egle 1lI - V 
s/V1l ealNE? 

Possibles galeries colgades, Epoca moderna 
amb escombreres associades i oontemporimia? 
i alineades seguint els filons 

Un esment a part mereixen les troballes-del bosc de Virós que, en defi-
nitiva, és J'única de les zones presentades en aquest estudi sobre la que hi ha 
documentació que n· lustri la seva explotació per a la mineria de ferro en els 
darrers segles (Mas, 2000; Rovira, 2009). EIs treballs efectuats recentment 
per diversos investigadors (Castellarnau i Mata, 2002; Gassiot et al., 2005; 
Pélachs, 2005) han permés documentar uns 225 possibles indicis miners, uns 
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200 d'eLls ｦｯｲｾ｡＠ clars, que han servit per descliure cinc alineacions de punts 
d'extracció de mineral de [erro que baixen de la carena de Maniga cap al fons 
de la vaJl de forma lI eugerament escorada vers I'oes!. Aquestes alin eacions 
semblen marcar les fractures que contenen els filons de ferro explotats (Fi-
gura 3). Cobreixen des del cap de la serra, que arriba als 2.500 metres en el 
tram més proper al pic de Mimiga, fins com a mínim els 1.350 metres. Per 
sota d'aquesta altitud és possible que les activitats de conreu deis dan-ers 
segles hagin amagat indicis d'explotacions anteriors i limitat la mineria mo-
derna ¡con temporania. 

Tot i confluir en un espai relativarnent redult, aquests indicis miners pre-
senten una certa diversitat morfologica. Per una banda hi ha rases allar-
gades, a cel obert i reblertes també de sediment d'esllavissada o d'escom-
brera, que ressegueixen I'ali neació del fil ó. Per I'altra, hi ha vestigis de mon-
tides de ganga que sovint marquen I'existencia, just per sobre de les traces 
d'una entrada de galeria col·lapsada. En ocasions ambdós sistemes extractius 
coexisteixen en l'espai. Quan aixo succeeix, clarament les escombreres asso-
ciades a galeries cobreixen les rases, que es perfilen com a explotacions més 
antigues. 

Les rases cobreixen la totalitat de filons identi ficats, tant els més pobres 
com els més rics. Aquests darrers són els situats al centre de I'area amb dis-
persió de mines. En canvi, les mines de galeria només s'han identificat en 
aquests dan'ers fi lons de major lI ei i confi guren els 1I0cs on, actualment, la 
memori a popular segueix identifi cant els ･ ｭｰｬ ｡ｾ｡ｭ･ ｮｴ ｳ＠ meners que sovint 
evidencien traces ciares de constru cdons i in(Taestru ctur es viari es. La cro-
nologia d'aquest darrer tipus miner molt possibl ement es correspon amb la 
de I'explotació minera de la vall en epoca moderna i fi ns la segona meitat del 
segle XIX. 

Lamplia distribució de les rases a cel obert és forc;:a més coincident amb 
la deis abocadors d'escories. Amb la cautela que és necessaria mantenit; 
aquest fet sembla indicar que el ferro que alimentava aquests tallers side-
rúrgics més antics s'obtenia ｭｩｴｪ｡ｮｾ｡ｮｴ＠ aquest tipus d'explotació. 

4.3. Els vestigis més antics de treballs siderúrgics: /'enriquimel1tdel mi-
neral 

Els forns que han facilitat les cronologies més antigues són els que en 
altres \l ocs hem considerat com a forns de rostit o d'enriquiment de mine-
ral de ferro (Gassiot et al., 2005). Es tracta en tots els casos d'estructures 
definides per un paviment profundament rubefactat per calor. Junt a l pa-
viment no s'hi ha trobat en cap cas vestigis de tancament del fom, fet que 
indueix a pensar que operaven en ambients oberts i airejats. Tampoc s'hi han 
trobat els diposits de residus d'escories que caracteritzen els empla9aments 
associats a la reducció directa de mineral de [erro. En canvi, sí que hi ha 
associades grans quantitats de carbó, fruit de la combustió de lIenya. E ls tres 

OSCAR AUGÉ, ERMENGOL GASSIOT, ALBERT PELACHS 25 

vestigis de forns d'aquestes característiques s'han locali tzat a les valls de 
Monestero i Baiasca (Taula 3). En tots els casos es tracta de vestigis molt poc 
visibl es des de la superfi cie, la troball a deis quals s'ha produH per circums-
tancies excepcionals: camins que tallaven les estructures deixant-Ies al des-
cobert (forns de Fangassals i Pi Florit) o I'excavació d'un jaciment prehistolic 
(Dolmen de la Font deis Coms). La funcionalitat d'aquest tipus de forns s'ha 
inferit a partir de I'excavat en extensió al Dolmen de la Font deIs Coms i per 
la proximitat que tots ell s presenten a indicis de mineria de [erro. 

TAULA 3. LLISTAT 1 BREU EXPLICA CIÓ DELS VESTIGIS DE FORNS 
DE ROSTIT DE FERRO 
LLOC 

Vall de Monestero 

Vall de Baiasea 

JAC IMENT MI NA MÉS PROPERA 

(1 DI STANCIA) 

Fangassals Encantats ? (640 metres, 
desnivell de 300 metres) 

Pi Florit Mina de Piqueta-
Pi Florit (770 metres, 
desnivell de 170 metres) 

Dolmen de la Font Mina del Pie de Riuposa 
deis Coms (770 metres, desnivell 

de 170 metres) 

CRONOLOGlA 

segle n-I cal 
ANE 
(si és antr opica) 
segle !J-I cal 
ANE 

segle JI cal ANE 

a 1I calNE 

El fom de rostit de mineral de ferro del Dolmen de la Font deIs Coms ha 
pogut ser documentat en la seva totalitat en virtut de I'excavació en extensió 
de I'esmentat dolmen i el túmul que I'encercla. La seva troball a va ser acci-
dental: es locali tzava a sobre I'area que previament havia definit un petit 
corredor d'accés a la cambra mortuoria. Abans de I'inici de I'excavació, s'in-
tula I'existencia d'un túmul encerdant la cambra del dolmen. Finalment es 
va poder comprovar que part del túmul de disset metres de diametre havia 
estat remodelat per ocupacions posteriors. Concretament, a I'!u'ea d'accés a 
la cambra es van excavar nou paviments sllperposats profundament rube-
factats per calor. Es locali tzaven a \'interior del cerde grans blocs d'uns 7,5 
metres de diametre que delimitaven la part central del monllmen!. Deli-
mitant pel sud i per I'est aquesta area per [ora d'aquest cercle de blocs, també 
recolzat sobre el túmul es va exhumar un potent diposit (la part documen-
tada durant l'excavació arribava als 4,5 m3 de volum) de sediment amb car-
bons, cendres i altres materials de rebllig procedent de reiterades combus-
tions efectuades sobre els paviments esmentats. 

El fom excavat al Dolmen de la Font deis Coms era una estructura ober-
ta, d'uns dos metres de diametre, definida principalment per un paviment on 
es duien a terme acti vitats de combll stió amb un ús d'una considerable quan-
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titat de llenya. Les úniques delimitacions laterals documentades constituien 
dos socols de clastes que, en el millor deis casos, no aixecaven més de 0,4 
metres respecte el nivell deIs paviments. A més, a mesura que es van anar 
reparant els paviments construint-ne de naus a sobre d'un ja existent, el 
nivell de la base del fom va anar pujant, aquestes delimitacions van anar 
perdent entitat fins a quedar totalment subsumides a la base del fom. Ni a 
l'interior deis paviments ni per fora d'aquests es va documentar cap indici 
de parets o cobertes col·lapsades deis successius foms, fet que indica que les 
combustions es duien a terme en ambients oberts i airejats. 

Les nou bases de fom tenien morfologies diverses entre elles. En un deis 
casos, com per exemple la sega na rnés recent, es conformava d'un paviment 
preparat de tovot amb una superficie allisada i oxidada i una base irregular 
i reduida, que recolzava sobre una base de terra i 1I0ses planes, seguint les 
pautes documentades als altres dos jaciments amb foms similars (en aquests 
casos, només amb un únic paviment cadascun d'ells). Altres paviments es 
conformaven com una capa de 1I0ses petites sobre una base de lIims, uns 
altres com una capa de 1I0ses més grans també sobre lIims i, finalment, d'al-
tres com capes de lIims compactes amb poques. No hi havia una ordenació 
estratigrafica entre aquestes divergencies. La presencia de tovot en el mate-
rial de rebuig associat indica que possiblement, durant l'ús d'alguns deis 
paviments, es va netejar aquesta recoberta de ten'a que podria haver estat 
present en més paviments. En tOt5 els casos els paviments van apareixer molt 
nets de res idus, fet que en va dificultar la datació en diversos casos. També 
en practicament tOt5 es va observar una impregnació de sediment d'una ele-
vada densitat d'oxids de ferro, que els donaven tonalitats ataronjades, rogen-
ques i liles. 

La major part de les restes associades als paviments del fom es van re-
cuperar en les zones associades d'abocadors de residus. Lestudi deis carbons 
indica que el fom va consumir una gran quantitat de llenya, principalment 
de pi i, en molta m enor mesura, de ginebró (Ce!ma, 2009). Aquest patró 
polaritzat en el pi contrasta amb la major diversificació taxonomica del con-
junt de restes antracologiques procedents de la base de la construcció me-
galítica. Dins deIs abocadors de combustible del fom s'hi han recollit també 
petits fragments de mineral de ferro, principalment associat a esquisls amb 
inclusions d'oxids de ferro. Aquests residus, junt a la rubefacció deis pa-
viments amb elevades incorporacions d'óxids de ferro, així com la proximitat 
de la mina de! pie de Riuposa, una associació espacial que es reprodueix 
també en els foms de Pi Florit i Fangassals, ha portat a explicar el fom del 
Dolmen de la Font deis Coms junt als altres esmentats com a foms de rostit 
de ferro. De fet, la seva morfologia constructiva, així com el fet que els pavi-
ments apareguin totalment nets de mineral de ferro i a la vora hi hagi una 
gran quantitat de restes de carbons procedents de la lIenya usada en el fom, 
es documenta també en altres estructures associades a aquest tipus de forns 
siderúrgics (Pleiner, 2000:110). 
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La cronologia d'aquest tipus d'estructures de combustió associades a mi-
nes de ferro a les valls de Baiasca i Monestero es coneix per mitja de la da-
lació de fragments de carbó de pi procedents del combustible usat. Els foms 
de Pi Florit i Fangassals han facilitat cronologies practicament identiques del 
segle II o 1 calANE. Els resultats del fom del Dolmen de la Font deis Coms 
són sensiblement més recents. Un deis paviments antics, el se te dels nou 
excavats, ha donat una datació de finals del segle 1 calANE o inicis del segle 
1 calNE, una antiguital sensiblement menor a la dels altres jaciments. No 
obstant aixo, un fragment de ceramica italica i un altre de ceramica de vernís 
negre trobats associats als nivells d'ús del fom del Dolmen de la Font deis 
Coms és, com a mínim, de la primera meitat del segle 1 calANE (Crespo et 
al., 2008). Aquest fet podria envellir I'inici de ｬＧ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴ＠ del taller si-
derúrgic ben bé mig segle i fer-lo compatible cronologicament amb el de Pi 
Florit i Fangassals. D'altra banda, el tercer deIs paviments més recents ha 
donat una antiguitat de finals del segle 1 del segle II calNE, Il eugerament més 
recent a la datació d'un fragment de carbó d'un dels abocaments de residus 
de combustió. 

En síntesi, la cronologia d'aquest tipus de foms, presumiblemenl rela-
cionats amb I'enriquiment de mineral de ferro, arranca del segle Il/I calANE. 
A diferencia de la resta de casos coneguts, els paviments del fom del Dolmen 
de la Font deIs Coms van patir de diverses reparacions i reconstruccions, fet 
que sembla correlacionar-se amb un ÚS més dilatat en el temps de l'estruc-
tura, de com a mínim uns 200 o 300 anys. 

4.4. Els tallers sideyúrgies d'epoea romana al bose de Virós 
Els ves ti gis més antics identificats de tallers de transformació del mine-

ral de ferro al Pallars Sobira són d'epoca romana baix imperial (taula 1). 
Consisteixen en abocadors de grans quantitats d'escories de reducció directa 
de ferro junt amb al tres residus generats pels foms siderúrgics, principal-
ment carbons i cendres. En aquests abocadors d'escories també s'hi han 
recollit alguns fragments de paret de fom. A diferencia del fom de rostit del 
Dolmen de la Font deis Coms de Baiasca, cap d'aquests abocadors d'escories 
han estat excavats en extensió i la documentació del seu contingut intern i 
de la seva estratigrafia prové de neteges de talls ocasionats per pistes fo-
restals o de petites prospeccions estratografiques. La taula 4 presenta una 
síntesi de les dades disponibles. 

TAULA 4. LLISTAT 1 BREU EXPLICACIÓ DEL S VESTIGIS DE 
TALLERS DE REDUCCIÓ DIRECTA DE FERRO 
LLOC 

Vall de F arrera / 
Romadtiu 

JA ClM ENT 

Planell de Castem\s 
CARACTERjSTIQUES 

Diposit d'escories 
i carbons d' area 
indeterminada, d'uns 

CRONOLOOIA (CALNE) 

Finals segle IV 
a inicis segle VI 
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Vall de Romadriu EIDelmador 

Bose de Virós Meners O 

Meners VI 

Meners I 

Font de la Canaleta 

15 cmd'espessor. Es 
localitza a I km d'una 
possible mina. 

BOSCOS DE FERRO 

Monticle d'escóries Desconeguda 

i carboos, d'uns 130 
m2 i 25 cm d'espessor. 
Té una carbonera 
associada. No es coneix 
cap mina propera. 

Monticle d'escories i Finals segle II a inicis 
carboos, d'uns 425 m2 segle IV (part inferior 
i més de 70 cm d'espessor. 
de ¡'abocador d'escória 
Té associats qualre 
carboneres ¡diversos 
possibles recintes 
d'habitaci6 en un radí 
de. 

Finals segle IV a ¡nicis 
segle VI (pan superior 
de l'abocador d'escories) 

Es documenten diverses 
mines a 120/140 metres. 

Monticle d'escories i 
carhoos, d'uns 520 m2 

i 70 cm d'espessor. 
Té 3-4 possibles 
recintes d'habitaci6. 
Es documenten mines 
a 100 metres. 

Finals segle In a finals 
segle IV I inicis segle V 
(part inferior de 
I'abocador d'escories) 

Diposit d'escóries i Desconeguda 
carbons tall at per una 
pista forestal, amb una 
secció d'uns 35 metres 
de lIarg i poc més de 100 
cm d'espessor. Té una 
carbonera associada. Es 
documenten mines a 
75 metres. 

Montic1e d'escóries i Segona meitat segle 11 
carbons tallat per una a final s segle IV 
pista forestal, amb 
una secció d'uns 42 
metres de Il arg i 60 cm 
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Gall Fer 

Meners VII 

Meners VIII 

Gall Fer - 11 

Gall Fer - 111 

d ' espessor. Es 
documenten mines a 30 
metres. 

Monticle d'escóries i 
carbons, d'extensió 
imprecisa í de més de 
50 metres d'espessor. 

Finals segle VlI a finals 
segle VII I 

Es documenten diverses 
mines a menys de 40 
metTes i una carbonera 
a 95 metres. 

Dos monticles d'esc6ries 
i carbons, un deis quals 
té uns 55 cm d'espessor. 
Tenen dues carboneres 
associades (35 i 65 metres). 
Es documenten di verses 
mines a partir de 75 metres. 

Desconeguda 

Monticle d'escories i carboos Desconeguda 
tallat per una pista forestal, 
amb una secció d'uns 43 
metres i 60-65 cm d'espessor. 
Té diverses carboneres en 
un radí de 40 metres. 
Es documenten mines a 
50/70 metres. 

Monticle d'escóries i carbons, Desconeguda 
d'uns 260 m' i 55/60 cm 
d'espessor. Té associats 
dues carboneres, un segon 
monticle d'escóries molt 
més petit í diversos possibles 
recintes d 'habitació en un 
radí de 70 metres. 
Es documenta una mina 110 
metres ¡una segona a 170 metres. 

Un o dos monticle d'escories 
i carbons, d 'uns 590 m2 i més 
de 95 cm d'espessor, afectats 
per una carbonera posterior. 
Té associada una segona 
carbonera a 40 metres. 

Mitjans segle 111 
a finals segle IV 
(part inferior de 
I'abocador 
d'escories) 

Es documenten mines 230 metres. 
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Escoria 3, 
Costa deis Meners 

Escoria 4, 
Torredo 

Escoria 5, 
Avet de l capella 

Escoria 1, 
Bordes de Virós 

Bordes de Virós 

BOSCOS DE FERRO 

Monticle d'escories i 
carbons associat a una 
carbonera. Hi ha vestigis 
d'alguna construcció, 
potser el fom. Es data 
la carbonera. 

Monticle d'escories i 
carbeos associat a una 
carbonera. Es data la 
carbonera. 

Monticle d'escóries i 
carbons associat a una 
carbonera. Hi ha vestigi s 
d'alguna construcció. Es 
data la carbonera. 

Monticle d'escóries i 
carbons associat a una 
carbonera. Es data la 
carbonera. Es documenta 
una mina a UDS 320 metres. 

Monticle d'escóries i 
carbons tallat per una 
pista forestal, amb una 
secció d'uns 35 cm 
d'espessor. Es documenten 
mines a 80 metres. 

Mitjans segle m a 
¡nicis segle VI 

Mitjans segle III 
a inicis segle V 

Ini cis segle V a 
finals segle VI 

Finals segle 1 a 
fin als segle IV 

Desconeguda 

Tot i que no s'han documentat propiament els foms, aquests sens dubte 
es trobaven a les immediacions deIs abocadors localitzats. Fins i tot és possi-
ble que alguns hagin quedat coberts durant el procés de formació d'aquests 
abocadors d'escories que, segurament en molts casos, es va estendre alllarg 
de di verses decades o centenars d'anys. Aquest és el cas de l'abocador d'es-
caries de Meners JI, on dues mostres datades separades per 46 cm de fon-
daria han facilitat cronologies d'entre 150 i 250 anys de diferencia, fet que 
indica la perdurabilitat temporal del taller siderúrgic en aquest ･ｭｰｬ｡ｾ｡ﾭ
ment; tot i que no se sap si ininterrumpidament o no. Les estratigrafies de 
molts deis abocadors documentats mostren diposits clarament diferenciats 
de residus, tant per la densitat de carbons i escories, com pel predomini d'un 
deIs dos elements o per la seva disposició. Aquestes seqüencies indiquen pro-
cessos de sedimentació allargats en el temps i definits per diversos episodis. 

Al voltant de cap deis abocadors d'escories identificats s'hi han detectat 
traces de canalitzacions o canals d'aigua. Aquesta dada és rellevant perque 
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confirma que en tots els casos els tallers que els van originar no utilitzaven 
el sistema hidraulic que s'estén pels Pirineus durant la baixa Edat Mitjana. 
Exclos I'accés a un cert volum d'aigua com a factor que motivi ｬＧ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴ＠
deIs tallers siderúrgics del bosc de Virós i rodalies, es pot observar com la 
localització deIs abocadors d'escories respon a un terreny amb poc pendent. 
Tot i aixo, entre els factors determinants hi ha, en primer lloc, la proximitat 
als punts d'obtenció de mineral de ferro. A falta de poder coneixer amb pre-
cisió la cronologia de les diferents mines localitzades que, arnés, potser no 
són totes les que van existir en el passat, es pot constatar que al bosc de Virós 
molts d'ells se situen a menys de 200 metres d'indicis miners i deIs filons de 
mineral de ferro que aquests ressegueixen. Fora de la vall Ferrera, on les 
prospeccions arqueologiques han estat menys intensives, aquesta associació 
esdevé més tenue. Mentre l'abocador d'escories del Delmador no té cap indici 
miner conegut a la vora, el del Planell de Castenas es troba a uns 850 metres 
de la rasa identificada al Bony de Castenás. Probablement una major recerca 
de superficie perrnetria precisaraquestes apreciacions. 

El segon element clau és el combustibl e. Totes les acumulacions d'es-
cories de reducció de ferro identificades es troben per sota dellímit superior 
del bosc actual i, per exemple al bosc de Virós, fins i tot tampoc en cap més 
cas amunt de I'area de dispersió de carboneres. Encara més, és habitual que 
hi hagi carboneres molt properes als abocadors d'escories. Quan aquestes 
s'han datat, han proporcionat cronologies homologables a les procedents 
deIs abocadors d'escories i clarament diferenciades de les de la resta de car-
boneres estudiades (taula 1 i PeIachs et al., 2009a). En síntesi, en epoca ro-
mana i visigotica els tallers siderúrgics es localitzaven prop de les arees mi-
neres i en indrets on es podia aplegar lI enya per a produir el carbó necessari 
per a fer funcionar el forn. Aquesta segona variable sembla arribar a ser el 
factor amb més pes en ｬＧ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴ＠ deIs tallers siderúrgics en aquesta 
epoca, com succeeix també en altres zanes d'Europa. Cal tenir present que 
generalment s'assumeix que en aquests tipus de fargues no hidrauliques la 
massa de carbó requerida era similar a la de mineral introduH al forn i que 
la ratio d'unitats de pes de carbó emprat en la transformació del mineral en 
metall en relació al producte obtingut oscil·lava entom el 15112 a 1 (Pleiner 
2000, Serneels 1997). 

Fins ara els estudis antracolagics (identificació de l'especie que va ser-
vir per fer el carbó vegetal) de les carboneres d'aquesta epoca no és exhaus-
tiu. No obstant aixo, s'han identificat carbons d'avet i de pi a parts iguals en 
una cota altitudinal on l'avet prácticament ha desaparegut actualment. A 
més, les dades pol.líniques semblen indicar un aprofitament selectiu de I'avet 
en un primer moment del període roma (Pe!achs et al., 2009b). Aquests dos 
fets permeten plan tejar la hipotesi que la fusta d'avet podia rebre un trac-
tament d'aprofitament selectiu i, qui sap, si la metal.lúrgia hi va tenir res a 
veure. Un succés, de moment, indemostrable. 
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Lanruisi de la producció siderúrgica a pal"tir de les restes del procés de 
reducció encara es troba en una fase inicial i, en part, pendent de clisposar 
de caracteritzacions acurades deis filons explotats. Les escories de felTo que 
els conformen presenten diverses tipologies. D'una banda hi ha diversos 
tipus d'escories de sangrat, il·lustratives del procés de neteja deis foms du-
rant el seu funcionament. També s'ha n documentat escories de forma ci lín-
drica solidifi cades en les toveres també de drenatge deis foms. D'altres apa-
reixen adherides a fragments de terra cuita. Aquests COlTesponen a restes de 
les parets o cobertes del fom, construi'des com a mínim en part de fang i 
possiblement recobertes per la cara interior de vegetals, tal i com s'aprecia 
en els negatius d'algunes escories. En un altre ll oc hem introdult una primera 
aproximació als volums deis abocadors documentats (Gassiot et al., 2005), 
que difícilment semblen superar els 250 m3. Es tracta, doncs, de tallers amb 
produccions relativament reduldes en comparació amb d'altres en funcio-
nament durant la primera meitat de I'Imperi roma a la Montagne Noire fran-
cesa (Decombeix et al., 2001). Aquest fet coincideix amb les dades pol·lí-
niques i el fet d'una explotació localitzada, especialit zada i poc general. 

A diferencia del Dolmen de la Font deis Coms, on s'han pogut estudiar 
aixovars ceramics i restes d'eines i aJim ents, no es coneixen altres aspectes 
relacionats amb la vida de la gent que treballava en els tallers siderúrgics de 
Virós i les vall s de Romadriu i Farrera. Possiblement es tractava d'una pro-
ducció estacional, doncs les altituds de molts deis abocadors d'escories su-
pera els 2.000 metres i, en el cas de Virós, tots es troben en una zona d'obaga. 
No obstant aixo, segurament aquests eren, d'any en any, uns assentaments 
estables que, al seu voltant devien concentrar una quantitat no irrellevant de 
ma d'obra, tant a les mines com en la producció de carbó, en el funciona-
ment deis foms de ferro i en el transport del metall obtingut. La presencia 
de vestigis de recintes d'habitació en alguns deis jaciments suggereix que 
almenys part d'aquesta ｦｯｲｾ｡＠ de treball feia vida en el lloc durant, com a 
mínim, una part de l'any. No disposem de dades, pero, de com s'organitzava 
la vida social d'aquestes comunitats fora de la producció siderúrgica. 

Una revisió a les tretze datacions absolutes obtingudes per a onze em-
ｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ mostra com, malgrat la imprecisió que suposen els intervals que 
cada resultat porta associat, aquest tipus de tallers s'inicien no abans del 
segle II calNE i, mol! possiblement, durant el segle III. La majoria d'abo-
cadors d'escories datats han facilita! cronologies compreses entre aquest 
període i finals del segle V o, com a molt, inicis del segle VI calNE . Úni-
cament un, l'abocador d'escories de Gall Fer I té una cronologia indiscu-
tiblement posterior al final de I'Imperi roma pero, en tot cas, anterior a les 
acaball es del segle VIII calNE. 

4.5. Traces en la vegelaci6 de la siderúrgia antiga del Pallars 
Per a coneixer el possible impacte que va tenir la transformació del mi-

neral de ferro en la vegetació del Pallars, ara que podem estimar una cro-
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nologia, primer de tot cal establir el marc general del paisatge. En aquest 
sentit, s'ha de considerar que al voltant de l'any 750 calANE, els registres 
fossils identifiquen un episodi climatic al qual se suma una gran influencia 
humana. A partir d'aquell moment el paisatge forestal de l'estatge subalpí té 
en el pi un deis seus maxims exponents i especies com l'avet i a lguns ca-
ducifoli s perden importancia (Pelachs et al., 2007; Pelachs et al., 2011). 

A partir d'aquest marc general, les dades indiquen un abans i un després 
del període roma, ja que fins al seu inici, el paisatge forestal es caracteritza 
pel seu recobriment. Durant la primera pat"t d'aquest període (200 abans i 
després de la nostra era) les dades pol.líniques assenyalen que probablement 
hi va haver una gestió del mecli forestal. I amb posterioritat (a partir del segle 
lII), coincidint amb la major part d'abocadors d'escories localitzats al bosc 
de Virós, el medi forestal es veura fortament modificat, amb una obertura 
forestal de l'entom molt acusada i que només es pot explicar per una caiguda 
del recobriment arbori. Aquesta pertorbació donara pas a una breu recu-
peració just abans de I'ini ci del que tradicionalment s'ha considerat com 
l'alta Edat Mitjana, que donara pas a l'oberrura del medi forestal més gran 
que hi hagut en els darrers 2.000 anys d'historia i que és el que ha carac-
teritzat el marc ampli de la zona d'estudi practicament fins a mitjans del 
segle XX (Bal et al., 2011). 

La descripció d'aquests grans escenaris temporal s no esta exempta de 
diferencies acusades per a moments determinats i, logicament, si l'interes se 
centra en el punt de vista de la metal·lúrgia del ferro, costa coneixer com va 
afectar la vegetació. Ara bé, hi ha un seguit d'evidencies paleoecologiques 
que ocorren a partir del període roma que ens poden donar indicis de qui-
na va ser la repercussió d'aquesta activitat. Per fer-ho es faran servir les dades 
de l'estany de Burg, que són les més properes des d'un punt de vista geografic 
(PeIachs et al., 2007; Bal et al., 2011). 

Les diferencies entre el percentatge de pol·len arbori (AP%) i la con-
centració pol.línica (poVcm3) poden donar una idea del grau de recobriment 
forestal. A més concentració pol·línica correspon més biomassa. I a la inver-
sa, poca concentració pol.línica inclica una caiguda de la biomassa. Si aquesta 
dada es combina amb l'AP% tenim el grau de recobriment. Un percentatge 
elevat, encara que sigui amb poca biomassa, indica un bon recobriment 
provocat per pocs arbres necessariament adults i poca presencia d'herbllcies. 
Un percentatge baix amb poca biomassa indica un baix recobriment i cla-
rianes amb herbacies. 

A l'estany de Burg, concentració i recobriment cauen en el moment en 
que s'ha identificat la lransformació del mineral de ferro al bosc de Virós, 
sent la primera vegada des de I'i nici del període roma que aixo passa. I per 
tant, sí que sembla que la pressió sobre el medi forestal s'incrementa a par-
tir del segle III i fins al segle V d'una manera ｦｯｲｾ｡＠ clara. Amb posterioritat 
hi ha un parentesi i el recobriment augmenta novament, coincidint amb la 
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disminució d'abocadors d'escories datats. A partir del segle VII-VIII, l'espai 
obert guanya terreny al bosc i indica I'an-ibada del paisatge obert (Figura 5). 

Va ser el ferro I'únic responsable d'aquesta pertorbació forestal? Els 
principals indicadors antropics del diagrama pol.línic de I'estany de Burg 
indiquen que no. A1menys no l'única causa ja que les dades no permeten 
excloure altres activitats com l'agricultura i la ramaderia. En relació amb 
aquestes dues activitats sembla que el foc ha jugat un paper molt important 
a l'hora d'obrir el bosc. En aquest sentit, a partir deis segles II-III hi ha un 
increment deIs incendis, una caiguda forestal i un elevat increment de la 
corba pol.línica de cereals (BaI et al., 2011) (Figura 6). S'ha interpretat aquest 
fet com un augment de la pressió humana a la zona minera de Virós i la 
Coma de Burg. 

Respecte a l'explotació forestal i la mineria, les dades posen de manifest 
el que sembla una actuació sobre l'avet en un moment de manteniment del 
recobriment forestal, fet que s'ha interpretat com una actuació de gestió 
(Figura 5). Inicialment, aquesta davallada coincideix amb un pic de macro-
carbons que no va acompanyada d'un increment de senyal agrícola (Bal et 
al. 2011). Aquest descens podria estar directament relacionat amb una ac-
tivitat süvícola. Una idea que pren ｦｯｲｾ｡＠ quan se sap de la gestió romana deis 
boscos i el seu coneixement i ús d'especies concretes, com per exemple l'avet 
per a la construcció. 

5. DIscussl6 DELS RESULTATS 

La intensificació de les recerques paleoecologiques i arqueologiques a 
diverses arees de l'alt Pirineu i, concretament del Pallars Sobira, han aportat 
una gran quantitat de dad es entorn del poblament huma d'aquestes zones 
muntanyenques i deIs can vis en els seus paisatges al lI arg del temps. Entre 
d'altres fenomens, s'ha pogut documentar, en els darrers 2_000 a 2.250 anys, 
l'existencia de diverses produccions siderúrgiques en algunes valls. D'aquestes 
la més voluminosa és, sen se cap dubte, la que va existir a la val! Ferrera 
durant els segles XVIII i XIX, coneguda ja ampliament per diverses fonts 
(Bringué, 1995; Mas, 2000; Pelachs et al., 2009a). Les més antigues, en canvi, 
eren totalment desconegudes fa a penes deu anys i, actualment, constitll ei-
xen algunes de les evidencies de centres de producció sidelúrgica coneguts 
més antics del nostre país. Aquest fet els dóna un valor especial com a font 
d'informació de les antigues etapes d'aquesta metal·lúrgia. 

De la revisió de les evidencies, tant arqueologiqlles com paleoecologi-
ques, se'n desprenen diversos arguments que s'apunten de manera sintetica 
i que, estudis fllturs, aniran perfilant millor. E l primer mostra com la mineria 
de ferro i el posterior processament del mineral no es troba de manera ho-
mogenia alllarg del territorio Aquest fenomen guarda certa logica si es té 
present que les fonts de mineral es distribueixen de fonna desigual, definint 
diversos filons de característiques diferents i ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ específics a l 

OSCAR AUGÉ, ERMENGOL GASSIOT, ALBERT PELACHS 35 

llarg de la zona d'estudi (Castellarnau i Mata, 2002). En definitiva, la dis-
posició deis indicis d'explotació del fen-o és un element més constitutiu de 
la diversificació d'algunes activitats humanes a les diferents val!s pirinenques 
al lI arg del temps. 

També en les distintes arees on s'ha documentat I'existencia de vestigis 
arqueologics de l'exploració de ferro, les restes localitzades presenten carac-
terístiques diferenciades que assenyalen divergencies en les organitzacions 
de les respectives activi tats relacionades amb el ferro. Fins ara al Pallars 
Sobira s'han identificat, per una epoca anterior al feudalisme, dues grans 
zones amb indicis de producció de felTo, a oest i est de la Noguera Pallaresa 
respectivamenL Aquesta dualitat de zones coincideix també amb diferents 
pautes en les evidencies arqueologiques documentades, tant morfologiques 
com cronologiques. 

En general, la intensitat deIs vestigis a la banda occidental de la Noguera 
Pallaresa és sensiblement menOlC La majoria es concentren a la vaIJ de Baias-
ca i, en menor mesura, a les de Monestero j Son. Consisteixen, per una ban-
da, en alguns indicis miners, definits per petites rases a l'aire lliu re asso-
ciad es amb mineralitzacions molt superficials d'oxids de fen-o de lIei baixa 
en comparació amb els de la vaIJ Ferrera. Per l'altra, tant a la vall de Baiasca 
com a la de Monestero s'han trobat, en tres 1I0cs propers a aquests indicis, 
restes de foms a I'aire lliure que s'interpreten, a partir de diversos criteris, 
com a foms de rostit de ferro. La seva datació ha indicat que la seva an-
tiguitat se situa entre els segles II i 1 calANE en dos casos i segle 1 calANE i 
finals del segle II calNE en el cas del fom del Dolmen de la Font deIs Coms. 
Precisament aquest darrer ha pogut ser excavat i s'hi ha documentat un ele-
vat nombre de paviments reparats i utilitzats alll arg d'un període superior 
als 200 anys. 

Si la interpretació és cOlTecta, aquests foms van servir per enriquir, mit-
ｪ｡ｮｾ｡ｮｴ＠ la seva exposició al ｣｡ｬｏｬｾ＠ el mineral de ferro obtingut a les mines 
properes a fi de facilitar una reducció més f¡¡cil. Tot i que discutit per alguns 
autors, aquest és un procés que sembla que va ser freqüent en les produc-
cions siderúrgiques fins ben entrada d'Edat Mitjana (Cleere i Crossley, 1985; 
Diodor, [1995]; Pleiner, 2000; Tylecote, 1992). Un element recurrent en els 
dos ･ｭｰ ｬ｡ ｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ amb foms d'aquest ti pus de la vall de Baiasca i en el de 
la val! de Monestero, és que associats a ell s no s'hi han trobat evidencies de 
foms de reducció de ferro. Únicament a la val! de Baiasca, al coll del Can-
tó, recentment s'ha constatat l'existencia d'escoria de reducció de ferro. No 
obstant aixo, el diposit, que no ha estat encara datat, es troba a més de dos 
quil ometres del fom de Pi Florit, a més d'un del fom del Dolmen de la Font 
deIs Coms. Les evidencies porten a pensar, més aviat, que la transformació 
del mineral en metall es va fer en ･ｭｰ ｬ ｡ｾ｡ｭ･ｮｴｳ＠ diferents, potser dins de la 
mateixa vall o, fins i tot, fora de la mateixa (Gassiot et al., 2005 i 2007). És 
possible, doncs, que l'explotació de ferro protohistorica i d'inicis d'epoca 
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romana de l'oest de la Noguera Pallaresa només cobrís la primera fase del 
procés productiu (l'obtenció i enriquiment del mineral) i la transformació en 
metall es realitzés en centres que potser es trobaven ｦｯｲｾ｡＠ allunyats, seguint 
la pauta descrita per Diodor de Sicília a l'iIla d'Elba al segle 1 abans de la 
nostra era. 

A la vall Ferrera i les zones adjacents, la imatge que generen els vestigis 
arqueológics de producció siderúrgica són ben diferents. Aquesta dissimetria 
troba, per ｣ｯｭ･ｮｾ｡ｲＬ＠ un correlat en la cronologia de manera que l'antiguitat 
de quasi totes les restes datades del bosc de Virós i de la vall de Farrera os-
cil. la entre inicis del segle In i mitjans del segle VI calNE, tot i que pun-
tualment alguna s'estén fins a finals del segle VII. Es tracta, doncs, d'una fase 
més recent d' explotació del ferro a la documentada a les valls de Baiasca i 
Monestero, i que cobreix els darrers segles de l'Imperi roma. 

En definitiva, a falta de documentar indicis més antics a l'area de Virós, 
les traces de siderúrgia antiga actualment conegudes al Pallars Sobira s'es-
tructuren en una primera fase (segle n calANE al segle II calNE) present com 
a mínim a les valls de Baiasca i Monestero i una segona fase (segle III a VI 
VI [puntualment VII] calNE) documentada a les valls de Farrera/Romadriu 
i Vall Ferrera. 

Aquesta segona fase de la siderúrgia antiga al Pallars Sobira integra tot 
el procés de producció del metall de ferro, des de l'explotació minera fins a 
la reducció del mineral. A diferencia del que succeira posteriorment amb la 
implantació de les fargues hidrauliques durant l'Edat Mitjana, els tallers de 
producció de ferro methl·lic es localitzen a les immediacions deis 1I0cs d'ob-
tenció de la materia primera i de producció del combustible (carbó). En 
relació als primers, cal remarcar que al bosc de Virós s'han identificat més 
de 200 indicis miners relacionats amb diversos filons. EIs de tipologia apa-
rentment més antiga, les rases a l'aire lliure, són presents en tots els filons, 
fet que pot indicar que en l'antiguitat es van explotar mineralitzacions que 
en epoques posteriors (segles XVIII i XIX) no van ser considerades prou 
rentables per a mantenir una activitat extractiva sostinguda en el temps. En 
canvi, no s'han documentat indicis de forja. Aquest fenomen no és estrany, 
doncs en aquesta epoca és habitual trobar aquesta activitat a !'interior deis 
1I0cs d'assentament (Rovira, 1997), indrets que no han estat encara docu-
mentats amb cura a la vall Ferrera. 

Les dades arqueológiques mostren una producció sostinguda de fen"o al 
llarg de ben bé 250 anys. Es desconeix com s'inseria el ferro produit en la 
societat del seu temps, si abastava mercats locals, etc. En tot cas, sembla que 
els diferents tallers documentats tenien unes dimensions relativament redui-
des en comparació a d'altres exemples de producció siderúrgica romana, 
com per exemple els tallers alt imperial s de la Montagne Noire (Decombeixet 
al., 2001), si bé alguns deis documentats a Virós possiblement van estar en 
funcionament alhora. És aquesta producció menor de ferro un resultat d'un 
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procés de majar terntorialització en epoca tardoromana? Encara és aviat per 
a respondre a aquesta qüestió. 

Respecte a la vegetació, si bé hi ha indicis d'una gestió forestal durant 
les evidencies de metal.lúrgia antiga, no sembla que aquesta tingués una 
gran repercussió en el paisatge forestal. No obstant aixó, coincident amb 
aquest període s'ha detectat una actuació selectiva damunt l'avetosa. En 
canvi, els senyals de desforestació i obertura del medi forestal sí que coin-
cideixen amb l'explotació del felTo de Virós a partir deis segles II i In NE. Un 
fet que també coincideix amb un increment de l'explotació agropastoral de 
la zona (Bal et al., 2011).1 per tant, sembla que durant la segona fase d'ex-
plotació metal·lúrgica detectada al bosc de Virós la influencia humana so-
bre el medi natural va ser molt més marcada. Malgrat aquest fet, les poques 
dades que hi ha fins al moment de la quantitat de ferro produida, no per-
meten interpretar una gran explotació forestal en relació amb el ferro. Calen 
estudis més aprofundits deis abocadors d'escóries i del procés de transfor-
mació del mineral de ferro per avaluar la impütii\ncia d'aquesta activitat en 
la dinámica vegetal de la zona. 
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LA PRODUCCCIÓ SIDERÚRGICA EN EPOCA IBEruCA 
ACATALUNYA 

M. CARME ROVIRA 1 HORTALÁ 

1. INTRODUCCIÓ 

En el moment de valorar la dimensió de la protosiderúrgia a l'extrem 
nord-oriental de la Península ibérica i el seu impacte economic i mediam-
bien tal, hem de focalitzar la nostra atenció en les comunitats iberes. Si bé 
tenim evidéncies de l'ús d'objectes de ferro a Catalunya anteriorment, des del 
segle VII o potser fins i tot ja mol! a finals del segle VIII aC (López Cachero 
et al. 2009; Rovira 2004), són els grups d'ibers que ocupaven el territori situat 
entre I'Ebre i els Pirineus els que han aportat el major nombre de dad es 
arqueologiques que permeten afirmar que practicaven sistematicament la 
siderúrgia. 

Sota aquest terme generic de siderúrgia se salen incloure diverses tec-
niques vinculades a la creació i transformació del ferro, perqué el procés 
productiu consta de diverses etapes o fases consecutives (Semeels,! 997). Així 
distingirem la fase de metal.lúrgia extractiva, és a dir, la mineria destinada 
a aconseguir la matéria primera fonamental (el mineral de ferro), la fase de 
reducció (o producció primaria de ferro en brut), i finalment la fase de post-
reducció (forja de depuració, d'elaboració i reparació de peces). Entre les 
activitats complementaries n'hi hauria una d'essencial: la producció del car-
bó vegetal, el combustible imprescindible per a tot procés metal.lúrgic asso-
ciat a la pirotecnologia. 

2. NUCLlS PRODUCTIUS 

Els nudis productius ibérics presenten característiques mol! diverses. 
Difereixen en entitat, dimensions, volum d'evidéncies etc ... , pero tots ells 
indouen com a mínim algun tipus d'instal·lació i residus de l'activitat prac-
ticada. Una de les referéncies ineludibles per a la seva idiosincrasia és l'es-
tabliment de les Guardies (el Vendrell). Un nudi rural depenent de la ciu-
tadella de Calafell (Asensio et al., 2001a) on s'hauria instal·lat un grup de 
ferrers especialitzats a trebaUar a temps complet durant la fase de l'ibéric pie 
(segle IV - III aC) (Ferrer, Rigo 1997). Era un moment d'expansió agraria i 
urbanística i, conseqüentment, de gran demanda de ferro per a produir tota 
mena d'estris camperols, arquitectbnics i domestics. 


