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ON SÓN ELS VIUS? EL POBLAMENT DE L'ALT 
PIRINEU OCCIDENTAL DURANT EL IIon IIer 

MIL·LENNI calANE 

David GARCIA CASAS', Ermengol GASSIOT BALLBÉ', Niccolo MAZZUCCO' , Laura OBEA', 

Eisa PUIG', David RODRÍGU EZ ANTÓN ' 

During the last decade, surveys and researches in the high-altitude areas 01 Catalan Western 
Pyrenees, in the territories 01 the Pare Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (PNA
ESM), lead to the discover of an extensive archaeological record above 1500 m. For the Middle 
and Late Holocene, the observed pattern of human settlement seem to favour the occupation 
01 natural cavities, however, during the last 2500 yr. mountain areas were characterized by an 
increasing number 01 open-air site. This tendency is interrupted only between 2300 and 300 
calAN E, a moment in which we register a gap in the archaeological record. Nevertheless, even if 
there is a lack of evidences for human settlements, other data suggest that human populations 
were still living in the Pyrenees high-altitude zones. Pottery deposits dated to the 11 millennium 
have been lound hidden in stony areas, while a wide series 01 burial evidences, dated alter the 
I lllillenniulll calAN E, have been lound at high-altitudes. Palaeoecological records lram lakes 
and peats also show that human impact on mountain environment was stil l strang between 111 
and I millennium caIANE. In our opinion, this discrepancy could be explained as a consequence 
01 a change in the settlement pattern, due to the intraduction 01 a new economic model lor the 
exploitation 01 the high-altitude areas, more systematic and intensive. 

Durant la darrera década, la recerca en zones altes del Pirineu occidental de Catalunya han 
deixat al descobert un registre arqueologic extens per sobre els l.700 m. D'una ocupació de 
cavitats durant la primera meitat de I'holocé es passa a un increment deis assentaments a I'aire 
lIiure en els darrers 2.500 anys. La continuitat en els assentaments, pero, només es veu inter
rampuda entre el 2400 i el 300 calAN E, període pel qual practicament no hi ha documentat 
cap context d'habitat. Aquest buit coexisteix, no obstant aixo, amb diverses traballes de diposits 
de ceramiques del II Mil ·lenni calANE en petits amagatalls en tarteres. També s'han anat enre
gistrant vestigis aparentment luneraris d'inicis del I Mil·lenni ca lAN E, com els cercles de pedra 
del pie de Mániga (Alins) i de vall de Llacs (Boí), que s'alegeixen als ja coneguts des de la temps 
del pla de Beret i, en zones perilériques de la serralada axial, nombrasos elements sepulcrals 
del II Mil·lenni caIANE. Paral·lelament, els registres paleoecologics procedents d'estanys i de 
torberes mostren que és precisament en aquesta época quan s'enregistren els principals indi
cadors d'incidéncia humana en I'entorn abans d'época historica. 

I Depanamem de Prehis[()ria. Universitat Autonoma de Barcelona. 
2 Departament d'Arqueologia i Amropologia. Insrituci6 Mila i Fontanals, CSIC. 
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xv COL.LOQUI I NTERNAC IONAL D ' ARQUEOLOCIA DE PUI CCERDA 

C ONGRIOS NACIONAL D'ARQUEOLOCIA PE CATALUNYA 

" ' ' t d'hábitat durant els II i I Mil,lenni calAN E molt 
La disparitat de registres I I absencla d: ~onte~ s anvis en els patrons d'assentament amb no

probablement, és segurament conseque,ncla d~ c
lt 

muntanya possiblement més intenses, En 
, f't t humá de les arees a a ' 

ves formes d apro lamen bl 't' a i es fa esment especial de les noves dades 
aquesta comunicació s'aborda aquesta pro ema IC 

disponibles, tant arqueologiques 

" lonas altas de los Pirineos occidentales de 
Durante la última década, el trabajo realizado en aS

I 
,z 'ca extenso por encima de los 1500 m, Las 

Catalunya ,ha dejado al descubierto un re~::r~;;~~;c~;~al d'Aigüestortes i I'Estany de Sant Mau
investigaCiones arqueológicas en el área ente de cavidades naturales a lo largo 

, pación a veces recurr , 
rió (PNAESM) nos confirman una ocu 2300 IANE) También se ha detectado que la continuidad 
del Holoceno antiguo Y medio (c, 7000- ,ca '1 2300 Y el 300 calANE período para el cual 

, t ól se ve interrumpida entre e ' 
de estos asentamlen os s o , ' t d háb'tat Este vacío coexiste a su vez con otro 
, ' d entado un umco contex o el, " 
umcamente se ha ocum , t ' 'd d humana en el territono, como los dl-

, ló' s que confirman una ac IVI a 
tipo de registros arqueo glco , 111 milenio calANE localizados en pequeñas oquedades 
versos hallazgos de depÓSitos cerámicos de t te funerarias y/o simbólicas del 11 mileniO y 
en zonas de roquedo y las construcciones aparen em~:s registros paleoecológicos procedentes de 

de principios del 1 calAN E. Asimismo, contamos con t el 111 y 1 milenio calANE se incrementan 
estran precisamente que en re 

lagunas Y turberas que mu d 1 Tal d'lsparidad entre el registro arqueológiCO Y la 
" d' to humano en to a a zona, 

los Indicadores e Impac '1' IANE pensamos Que probablemente se 
d háb't t durante el 11 y 1 mi emo ca , 

ausencia de contextos e I a d t miento sobre el territorio que se derivan de 
debe a un conjunto de cambios en las pautas

h 
e asetn ah mano de las áreas de alta montaña; mas 

" d formas de aprovec amlen o u , 
la introduCClon e nuevas " r t oblemática haciendo especial referenCia 
intensivas Y sistemáticas, En esta slntesls se ana Iza es a pr , 
a los nuevos datos disponibles, tanto arqueológicos como paleoecológlCos, 
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1. Dotze anys de recerca arqueologica 
als Pirineus occidentals de Catalunya 

rany 2000 va iniciar la recerca arqueolo
gica a les zones altes primer del Pallars Sobi
ra i, després, també a aleres comarques pro
peres que ha donat 1I0c a aquest trebal!. Des 
d'aleshores, les recerques dutes a terme a les 
cap~aleres de la Noguera Pallaresa, Flamisell, 
Noguera de Ribagor~ana i Garona han cer
car obtenir un registre arqueologic que per
metés construir mares explicatius coherents 
pels diferents períodes de la prehistoria i la 
historia antiga en aquesta area deis Pirineus 
catalans, En aquell moment s'intu'la que els 
models eradicionalments emprats des de 
I'arqueologia per explicar el passat d'aquesta 
zona tenien una base empírica molt limitada 
i reiteraven apriorismes de la propia arqueo
logia prehistorica de mitjans de s, XX, 

En el marc de diversos progr,mes de re
cerca s'han dut a terme diverses campanyes 
de prospecció arqueologica amb sondejos de 
diversos jaciments (Gassiot i ]iménez 2006, 
Gassiot er al, 2010a i 201Ob), En les pros
peccions de superfície, s'ha intentat efectuar 
una cobertura rotal del terreny, sempre dins 
de les possibilitats que ofereix el relleu mun
tanyós de la zona estudiada que principal
ment es eroba entre els 1700 m, i els 3000 
m, d'altitud, Les evidencies arqueologiques 
han estat documentad es i localitzades dins 
les bases de dades carrografiques mitjan~ant 
el programa de SIG Miramon, Quan s'ha 
considerat que els vestigis localitzats te ni en 
la suficient rellevancia arqueologica, s'ha 
procedit al seu aixecament planimetric, 

Per tal d' obtenir un marc cronologic i es
brinar el potencial deis jaciments arqueolo
gics localitzats s'han dut a terme nombrosos 
sondeigs amb l' objectiu de fer una primera 
anitlisi deis seus materials i obtenir una da
tació deis nivells d'ocupació mitjan~ant el', 

De forma paral,lela, les dades de prospecció 
s'han completat amb tres excavacions en 
extensió de jaciments que contenien nivells 
prehistorics: el Dolmen de la Font deis Coms 
(els anys 2003 i 2004), I 'Abric de l'Estany de 
la Coveta 1 (al 2005) i la Cova del Sardo (els 
anys 2006, 2007, 2008 i 2009) (Gassiot et 
al, 2010a i 201Ob) , 

Fruit d'aquestes actuacions, s'han identi
ficat i cartografiat centenars de punts amb 
vestigis arqueologics, especialment a l'interi
or del Pare Nacional d'Aigüesrortes i Estany 
de Sant Maurici (PNAESM) (figura 1) i a 
algunes arees de la Vall Farrera, on la recer
ca ha estat més intensa, Aquestes restes es 
troben disseminades per fons de valls i circs, 
vessants, cims i carenes, i inclouen materials 
en superfície descontextualitzats, ocupaci
ons a balmes, coves i abrics; construccions 
megalítiques i funeraries, gravats a la roca 
i, fonamentalrncnt, espais relacionats amb 
activitats economiques ramaderes, així com 
amb l'exploració siderometal,lúrgica que 
inclou des de les mines per l' extracció del 
mineral fins al seu processament a foms, o 
la genera ció de carboneres, com a mínim, 
des d'epoca romana, A la vegada, les excava
cions en extensió i els sondeigs han permes 
obtenir un rotal de 27 datacions radiocar
boniques d'epoca prehistorica localirzades 
rotes al PNAESM, il,lustrant una ocupació 
continuada d'aquesta area d'alta muntanya 
entre el 7000 i 2300 calANE (Figura 2), 

Al lIarg d' aquests anys de recerca i arran 
deis resultats obtingurs, han anat sorgint 
noves preguntes entom a la presencia deis 
grups humans a l'alra muntanya, I'explota
ció deis seus recursos i les seves formes de 
vida, En aquest sentit ens trobem amb un 
nou repte pels segles que ocupen l'Edat del 
Bronze i practicament rota l'Edat del Ferro, 
donat que partir del 2350-2300 calANE es 
produeix una desaparició abrupta de les evi-
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dencies arqueologiques d'assentaments hu
mans a tota !'area del PNAESM (Gassiot et 
al. 2010a). Només un jaciment ha facilitat 
una datació del II Mil·lenni calANE i no és 
fins després del 300 calANE que tornem a 
trobar evidencies d'habitats. Aquesta situa
ció aparentment contradiu els registres pa
leoecologics locals que, durant el II Mil·len
ni calAN ,E mostren una cena continu"itat 
dimatica (periode Sub boreal) i un impacte 
huma creixent en la vegetació respecte el 
periode compres entre 3300-2400 calANE 
(Galop et al. 2007, Gassiot et al. 2010a). 

2. Continu'itats i interrupcions en 
I'ocupació prehistorica del territori 

EIs primers indicis d' ocupació humana es 
situen al VII Mil·lenni calANE i corres po-
11e11 a la datació d'un fogar situat a 1 'Abric 
de l'Estany de la Coveta 1 (6830-6589 calA
NE'). Tanmateix no es fins al IV Mil·lenni 
quan podem parlar d'un poblament huma 
assentat a la zona amb varis jaciments ocu
pats simultaniament (Gassiot et al. 2010a i 
2010b). Amb posretioritat a 2350 calANE, 
els indicis d'assentaments humans practica
ment desapareixen fins el 300 calANE. La 
seqüencia de poblament torna a estar dara 
cap als volts del canvi d' era ja que en aquesta 
epoca localitzem diversos contextos d'habi
rar a I'aire lIiure i indicis d'activitat minera 
i siderúrgica. Precisament d'aquest buit i les 
seves possibles explicacions s' ocupa aquesta 

comunicació. 

3 KIA-29818: 7845+/-40 bp. Com la resta de data
cions presemades en aguesc crebaJl, ha estar cali
brada a dos sigmes mitjan~am la corva INTCAL 

04. 

2.1. L'increment d'assentaments del IV i 

III Mil-lenni calANE 
Les dades arqueologiques corresponents 

als IV i III mil·lennis calAN E ens mostren 
una ocupació humana continuada de !'alta 
muntanya que s'intensificaria entre 3300-
2300 calANE (Gassior et al. 201Ob). A 
pan de !'ocupació mesolítica de !'Abric de 
!'Estany de la Coveta 1, amb anterioritat al 
3300 calANE, només tenim documentat la 
Cova del Sardo i, possiblement, la balma de 
Covetes, ambdós al fons de la vall de Sant 
Nicolau. El primer va ser excavat en extensió 
i que ha ofen una seqüencia de datacions 
molr complena que ens permet documen
tar una ocupació reiterada de la balma en
tre 5600 i 2500 calAN E i posteriorment en 
epoca medieval i moderna (Gassiot 2010, 
Gassiar et al. 2010b). Les dades obtingudes 
ens indicarien la freqüentació de !'abric per 
part de grups humans no gaire nombrosos i 
amb una mobilitat elevades, com estan de
mostrant les analisis de la procedencia de les 
materies primeres lítiques urilirzades (Maz
zueco et al. 2012). 

A partir de la segona meitat del IV mil
len ni calANE, es documenta un augment 
en el nombre de jaciments arqueologics, 
tant en zones alpines com subalpines, que 
ens porta a plantejar un canvi en els pa
trons d'ocupació de !'alta muntanya. En
tre 3300-2300 calANE, a més deis nivells 
d' ocupació esmentats de la Cova del Sardo, 
s'ha datat I'ocupació d'abrics a zones alpines 
com l'Abric de l'Estany de la Coveta I, l'Abric 
del Portarró i l'Abric d'Obagues de RLltera 
i, en zones subalpines properes a la Cova 
del Sardo, Covetes i la Cova de Serradé, així 
com també una estructura a I'aire lIiure a la 
Coma d'Eseós que, per ser !'única estructU
ra d'aquest tipus datada en el III mil·lenni 
calANE, comentarem en el proper apartar. 

La majoria d'aquests jaciments es localit-
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zen propers allímit superior del bosc i pro
xims a fonts d' aigua permanent i, en el cas 
de l'Abrie del Portarró i d' Obagues de Ratera 
sobre les rutes de passos entre conques de 
tacil accés. Tots ells són assentaments de di
mensions reduIdes, sobretot pel que fa als 
abrics on, arnés, els materials arqueologics 
recuperats són escassos. Molt probablement 
aquestes ocupacions van estar relacionades 
amb !'explaració dels prats alpins i la gestió i 
mobilitat dels ramat. Probablement aquests 
canvis mostren que aquest patró d' ocupació 
i explotació del territori es va configurar a 
partir del 3.300/3.000 alANE (Gassiot et al. 
2010b; Rodríguez Antón, 2011) i fou pos
siblement generalitzat arreu de les serralades 
pirinenques (Galop et al. 2007). Les dades 
paleoambientals a arees properes ens mos
tren un increment deis incendis a la zona 
aparentment relacionats amb el manteni
ment i I'ampliació d'aqlJestes pasmres al
pines durant aquest període (Cunil! , 2010; 
Pelachs, 2004). 

2.2. La desaparició d'asssentaments 
durant el II - 1 Mil-lenni calANE 

Després d'un episodi d'elevada ocupa
ció a les arees d'alta muntanya, detectem 
un aparent hiatus de 2000 anys (2300-300 
calANE) en la serie de datacions radiocar
boniques. Aquest buit es correlaciona amb 
la practica absencia d'assentaments (només 
s'ha documentat un abric a ptop de l'Estany 
de Blau de la vall de Cabanes datat a mitjans 
del II mil·lenni calANE) que, d'altra ban
da, contrasta amb la presencia de diversos 
vestigis funeraris tant a !'interior del PNA
ESM (els Tumul de la Pleta d'Erdo i Tumul 
de la Font de la Portella) com en arees d'al
ta muntanya relativament properes, com el 
Dolmen de la Font deis Coms. Alhora hem 
efectuat varies troballes de material ceramic 
tipologicament corresponents al II Mil·len-

ni calAN E a diversos amagatalls naturals a la 
Vall de Sant Nicolau, entre 1800 i 2450 m 
d'al~ada. En definitiva, aquests vestigis sem
bIen indicar que hi va haver una continu'itat 
en freqüentació humana de les arees d' alta 
muntanya dels Pirineus occidentals catalans 
al lIarg deis II i 1 mil·lennis calANE, si bé 
possibles canvis en les estructures d'habitat 
n'ha fet difícil identificar els assentaments. 

Estructures d'h"bitat 
Donades aquestes dades arqueologiques, 

sorgeix la següent pregunta: on son les es
tructures d'habitat? La traballa de dues ca
banes just a inicis i al final del hiatus radi
ocarbonic, podria resoldre aquesta qüestió. 

La primera d'aquestes és la Cabana de la 
Coma d'Espós, identificada a 2230 m. d'al
titud, a sobre de l'Estany Gento, a la vall 
Fosca (Gassiot et al. 20 lOa i 2010b). En ella 
s'hi poden disringir els murs, molr enderra
cats i sedimentats, així com l'espai interior 
(3x6 m.) una mica enfonsat respecte de l' ex
terior. Al sondeig que s'hi va realiezar s'hi va 
trobar un nivell de troncs cremats associat a 
!'enderroc d'uns murs que devien tenir una 
base de pedra i un al~at de fang i fusta, així 
com fragments ceramics congruents amb la 
datació del nivell de col.lapse: 2887-2835, 
2816-2667 calANE4. 

La segona és Cabana del Lae deth Miei és 
una estructura rectangular localitzada a la 
Vall d'Aran, a 2291 m, i té un espaí interior 
de 2x4 metres amb una datació de finals del 
1 Mil·lenni (350-300, 210-40 calANE5). El 
sondeig estratigrafic dur a terme va deixar 
al descobert un tram del parament interior 
del mur, del que se'n conserven dues fileres, 
i I'angle d'una cantonada. Per sota in ender
roe de pedres, es va recuperar ceramica mo
delada a ma i una gran quantitat de carbons. 

4 KIA 36936: 4180+-/30bp 
5 Beta-290119: 2120+-/40bp 
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En els dos casos les construccions es tro
ben molt sedimentades i, a més, les dades 
actuals apunten que només la base de les 
parets estava feta de pedra i completaven 
liurs paramems amb materials més peribles. 
Aquests fets dificulten molt la visibilitat de 
les construccions des de la superfície. i podria 
ser un factor que expliqui I'absencia d'espais 
d'habitat coneguts duram aquest període de 
prop de 2.000 anys. A manca de poder defi
nir com van ser els assemamems en al lIarg 
del darrer ten; delllI Mil·lenni fins finals del 
1 MiI.lenni, el que si que sabem és de I'exis
tencia de construccions a I'aire liiure juSt en 
e1s seus Iímits inicial i final. La datació deis 
nivells basals de la seqüencia d' ocupació de 
l' abric del Conjunt del Mig de l'Estany Blau 
de cabanes en el 1727-1721, 1691-1503 ca
/ANEG, indica, no obstam, que I'ocupació 
de petites cavitats tant freqüem a la fin del 
neolític no es va abandonar del tot durant el 
II MiI.lenni. 

Estructures fimeraríes 

Duram les campanyes de prospecció, 
també s'han localitzat dins i als voltams del 
PNAESM un mínim de quatre elemems 
que, per paral.lelismes, hem idemificat com 
a estructures funeraries que pertanyen a la 
franja cronologica que tractem (Il-I MiI.len
ni calANE). 

Les dues primeres són dues cistes o "cam
bres pirinenques". Una és el Dolmen de la 
Cabaneta d'Envall que es localitza en el pum 
més e1evat del Serrat de la Cabaneta (Tor
re de Cabdella, Pallars Jussa), a 1327 m., 
dominam tota la Vall d'Envall i amb bona 
visibilitat sobre el tram sud de la Vali Fos
ca. Esta consritui't per una cista i un túmul. 

La cista esta formada per diversos blocs de 
conglomerat que defineixen una plama qua-

6 Ber.-278789: 3320.-/40bp 

drangular de 2,5x1,3 m. i que originalment 
no devia sobrepassar e1s 1,5 m. d' al~ada. 
Actualmem es conserven e1s dos ortostats 
verticals, mentre que la resta ha col.lapsat. 
Aparemmem l' entrada estava al costat est, 
de major domini visual. El túmul esta defi
nit per un aneli de pedres circular la distan
cia del qual respecte del cemre de la cambra 
oscil·la emre e1s 4,7 i e1s 6,2 metres. 

raltra estructura megalítica és el Dol
men de la Font deis Coms (Gassiot et al. 
2006) localitzada a la cap~alera de la Vall 
de Baisca (L1avorsí, Pallars Sobirit), a 1850 
m. Aquest jacimem va ser objecte d'una ex
cavació en extensió duram e1s anys 2003 i 
2004. Duram l' excavació es va comprovar 
que l' estructura va ser objecte de diferems 
reutilitzacions, principalmem com a forn 
d'entiquimem de ferro en epoca romana. 
Els e1emems d'arquitectura megalítica són 
la cista i un túmul. La cista és una cambra 
simple rectangular formada per dos grans 
lioses de pissarra treballada, definim un es
pai imern de. 2,83x1,3 m. i oriemada cap 
a I'Est. El túmul estava format per un pa
vimem de lioses col·locades ordenadamem 
i relligades amb sediment que conserva 0,3 
metres d'al~ada i un diametre de 17 m. Ro
dejant el dolmen trobem un primer aneli de 
blocs d'esquist que mesura 7,3 m de diame
treo Fora del perímetre del túmul, a 1 metre 
de distancia trobem un segon anell exterior 
de blocs també d'esquist. Com en el cas del 
Dolmen d'Envall, I'estructura es situa en un 
punt amb ampli domini visual. 

El dolmen d'Envall entra a formar part, 
geograficament, del conjum d' enterraments 
megalítics del sud del Pallars Sobirit i de la 
vall Fosca. El de Baiasca, com la cista de 
Capifonts que ja hem reporat en altres 1I0cs 
(Gassiot i Jiménez 2006), en canvi, es troba 
sensiblemem més al nord que la resta de ja
cimems megalítics del Pallars. En tots tres 
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casos el relleu és marcadament més suau i 
menys rocós que la major part de l' extensió 
del PNAESM. 

Les altres dues consisteixen en dos cerdes 
de pedra, del tipus deis "túmuls" de Rovi
ra i Cura (1989) les necropolis d'incinera
ció tumular de López i Pons (1995) o e1s 
"cerdes de pedra" o "cromlecs pirenaics" de 
Vegas (1986). La primera d'elles és Túmul 
de la Font de la Portella. Es localitza prop 
de I'Estany Tort (Torre de Cabdella) a uns 
2230 m. Es tracta d'un cerde format per un 
socol d'una filada de 25 carreus de granit 
d'entre 20 i 30 cm., escassamem visible per 
la vegetació pero amb un tra~at dar i con
tinu al lIarg del perímetre del cerde, de 5 
m. de diametre. A I' interior hi trobem dues 
al ineacions paral·leles en direcció notd-est 
sud-oest formades per onze carreus de granit 
més allargats que podrien estar delimitant 
una fossa o cista de 70 i 90 cm d'amplada. 
A diferencia deis dolmens esmentats, aquí 
el do mini visual del punt on es situa no és 
rellevam. 

La segona és el Túmul de la Pleta d'Erdo, 
situat a I'amplia zona pastures que defineix 
la Vall de L1acs de Boí a 2250 m. d'al~ada. 
reStructura (figura. 3) presenta una forma 
circular definida per un aneli de 43 blocs de 
granit, la majoria d'uns 40x30cm de gran
daria tot i que d'altres són més petits. El seu 
diametre mitja és de 4,1 metres. rinterior 
del cerde comé també dastes de granit i hi 
sembla definir-se una possible cista o fossa 
marcada per blocs d'aproximadament la ma
teixa mida que e1s de I'anell exterior. Com 
en l' exemple anterior del punt on es troba té 
un eseas domini visual. Aquests dos cerdes 
de pedra de s' afegeixen a altres vestigis do
cumentats en zones axials deis Pirineus occi
dentals catalans, com e1s conjunts del Pla de 
Beret (López i Pons 1995) i de la Vallferrera 
(Gassiot i ]iménez 2006). 

A manca d'un acurat registre de dataci
ons per les cambres pirinenques i cerdes de 
pedra del nord-oest de Catalunya, hi ha un 
cert consens en assignar les primeres a la fase 
final del megalitisme (majorirariament du
ram el segon ter~ del II Mil·lenni calANE) 
i les segones en el 1 Mil·lenni calANE, prin
cipalment la primera meitat (Lopez i Pons, 
1995, Rovira i Cura 1989, Ruíz Zapatero 
1985, Tarradell, 1962, Vilardell, 1987). En 
aquest espai no pretenem entrar a discutir 
el problema de la datació d' aquest tipus de 
vestigis, ni de les seves reutilitzacions alllarg 
del temps, la seva procedencia o les relacions 
de continuüat o no entre les diferents prac
tiques funeraries. Simplement ens imeressa 
constatar aquí que la seva existencia refor~a 
la nació de la freqüentació humana de sec
tors del PNAESM i e1s seus voltants duram 
el hiatus radiocarbonic esmentar. Si que vo
tem remarcar, no obstant, la dissimerria en 
els empla~ments. Mentre e1s dolmens no 
es localitzen en les zones on el relleu és més 
abrupte, es troben cerdes de pedra a les cap
~aleres de les valls, encerdats per carenes que 
poden arribar als 2.800 m. d'altitud, i en in
drets on la visibilitat de l' entorn no sembla 
tenir-hi un rol rellevam. 

Diposits de material 
Les prospeccions arqueologiques realitza

des a la zona també ens han permes docu
mentar diposits o "amagatalls" de ceramica 
aillats d' espais d'habitat o de qualsevol altre 
tipus d'evidencies arqueologiques (Gassiot 
el al. 20IOb). Si bé per causes tafonomiques 
l' estat de conservació de les restes és divers, 
en tots e1s casos es traera de recipients cera
mics generalment de dimensions for~a grans 
que havien estat dipositats sencers en petits 
espais dins de tarteres de grans blocs a les 
valls de Sant Nicolau, L1acs i Rus, a la vall 
de Boí, i a I'inertior de l'Abric de I'Estany de 
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la Coveta I d'Espot .. Els conjunts ceramics 
es poden assignar tipologicament al II Mil
lenni calANE (figura 4). El diposit de la vall 
de Sant Nicolau (trobat per Jaume Perelada, 
guarda del Pare a tocar el Planell de Sant Es
perit) esea conformat de tres recipients assig
nables al grup ceramic del Segre-Cinca. En 
canvi, els recipients de l'Abric de l'Estany 
de la Coveta i la vall de Uaes (aquest darrer 
trobat a poca distancia del cerele de pedres) 
són dues olles amb cardó aplicat i lIavi amb 
decoració digital impresa i que a a1tres valls 
dels Pirineus s'han localitzat en contexts de 
l'Edat del btonze i inicis de la del ferro. 

2.3. Impacte huma al paisatge entre el IV 
i el I mil'lenni cal ANE 

Les dades paleoambientals són un bon in
dicador de la incidencia de les activitats hu
manes en un territori i, amb les degudes pre
caucions, poden complementar els registres 
arqueologies. Lestudi de sediments lacustres 
i torberes dels Pirineus i Prepirineus per
meten esbossar un quadre cada vegada més 
detallat dels can vis en la coberta vegetal al 
lIarg del temps i entre les diferents valls, i 
correlacionar-los, arribat el cas, a l' explota
ció humana d'aquests entorns7. 

De la síntesi d'aquests registres es despren 
una progressiva presencia en els registres 
polínies d'indicadors indirectes de l' afec
tació humana de practiques ramaderes du
rant el IV Mil:lenni calANE, especialment 
al lIarg de la segona meitat: un descens de 
pol.len arbori a favor de taxons d'herbilci-

7 Aquí utilirzem les dades procedemgs de les anali
sis políniques de les columnes de Coma de Burg, 
a la val! de Farrera (Pelachs 2004), Estany d'Es
tanilles, a la val! de Catdós (Cunil! 2010), Estany 
Redó, a la val! de sant Nicolau (Pla et al. 2005), 
Base dels Estanyols. a la vall de Madriu d 'Andor
ra (Miras et al. 2007 i Ejarque et al. 2010) i de la 
torbera de Col d'Ech, a la vall de Lourdes (Rius et 

al. 2012). 

es (Poaceae, Ciperaceae, etc.), indicador de 
l' obertura de pastures, i l'inici de la corba 
de Cerealia (Miras et al. 2007, Ejarque et 
al. 2010, Cunill 2010, Rius et al. 2012). 
Durant els dos mil·lennis següents es docu
menta la permanencia de la pressió antropi
ca en l' espai amb el manteniment dels prats 
a1pins, tot i que en durant el III Mil·lenni 
calANE podria haver-hi hagut una recupe
ració parcial del bosc que torna a davallar en 
el II mil·lenni calANE (Galop et al. 2007, 
Pelachs 2004) . No és fins el I mil·leni ca
lANE que tornem a observar un increment 
en la pressió antropica sobre l' entorn amb 
un incremenr recurrent deis incendis i un 
augment dels boscos secundaris de Fagus en 
detriment de Quercus i Abies (Pelachs et al. 
2007). Aquesr increment de la pressió an
tropica arriba al seu maxim nivell en la sego
na meitat del I mil·lenni calANE, moment 
en el que es pot parlar d'una transformació 
global del paisatge amb un augment de tots 
els taxons antropics: juglam, Olea, Cerealia, 
Secale; i un descens brusc de la massa fores
tal (Pelachs 2004). 

3. Discussió 

Les evidencies arqueologiques al PNA
ESM sugereixen una intensificació del po
blament huma en les zones d'alta muntanya 
deis Pirineus occidentals a1l1argt del final del 
Neolític, amb l'establiment d'assentaments 
tant a les valls principals com a les cap,a
leres, per sobre els 2.200 m. Aquest procés, 
pero, sembla truncar-se entre el 2.40012.300 
i el 3001200 calANE, quan prilcticament 
desapareixen els vestigis d'habitats. Contra
riament, e1s registres paleoecologies d'arees 
properes dels Pirineus il·lustren que a1l1arg 
d'aquest període es consoliden els indicis 
d' a1teració de les cobertes vegetals associades 

L A T RANS ICIÓ B RONZE FINAL - l A E OAT DEL FE RRO EN ELS P IR INEUS I T[ RRITORIS VEINS 

ON SÓN ELS VIUS? EL POBLAMENT DE L'ALT PIRINEU OCCIDENTAL DURANT El I10n Iter MIL.lENNI calANE 

a l'expansió de practiques ramaderes i, més 
puntualmenr, agrícoles. 

No obstant, si considere m la totalitat de 
les evidencies arqueologiques aquesta apa
rent contradicció perd molta for,a. Els di
posits de materials ceramics del II Mil.lenni 
i l' existencia de diverses estructures funera
ries rant del II com del I Mil·lenni mosrren 
com e1s espais de l' actual PNAESM no van 
deixar de ser freqüentars al Ilarg d'aquests 
practicament dos mil anys, rot i que possi
blement les pautes d' aquesta presencia tam
bé van anar variant. Ara bé, com explicar la 
manca d' assentamenrs en comparació amb 
e1s 1I0es d' enterramenr i amagaralls de cera
mica? Una possibilitat és que a1l1arg d'aquest 
temps e1s assentamenrs es fixessin al fons de 
les valls principals (noguera de Tor, Noguera 
pallaresa, Flamisell), amb despla,aments de 
molt curta durada a les zones a1tes, on s'hi 
a1lotjarien ramats. Aquesta possibil itat costa 
d'assumir sense explicar com s'haurien ges
tionat uns despla,amenrs que haurien esrat 
costosos en termes de temps i de rreball, tot 
i que e1s diposits de ceramica podrien haver 
marcat 1I0es amb provisions per aquests re
correguts. 

Una opció alternativa és que un can vi cap 
un patró d'assentaments a l'aire Iliure, amb 
construccions peribles, hagi passat desaper
cebut a les tecniques de prospecció empra
des. Aquest canvi de patró s'hauria pogut 
produir, 60S i tot, en un context d'incre
ment demografic i d' intensificació de l' ocu
pació del terrirori, tal i COm podria suggerir 
la troballa de 1I0es d' enterrament i dels aixo- • 
vars ceramies i I'aparene aumene de la presió 
antropica sobre els recursos vegerals. Aques-
ta segona opció, la més plausible en l' opinió 
signants d'aquest artiele, haura d'avaluar-se 
en el futur, un cop aplicades actuacions que 
permetin resoldre aquest problema que, hi
poteticament, és de registre. 
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Figu ra 1. Emplac;ament deis jacimenu de cronologies prehistoriques a I'interior del PNAESM en aquest treball . L1egenda: 
1. Cova del Sardo 2. Planell de Sant Esperit - Sant Nicolau (ceramica), 3. Cova Serradé, 4. Covetes, 5. Túmul de la Pleta 
~'Erdo, 6. Tarter de Llacs (ceramica), 7. pOrt de Rus (ceramica), 8. Coma d'Espós, 9, 10. Lírica (aliada (lamines) , tI. Abric de 
I Escany de la Coveta r, 12. Abric de la Girada Gran de Monestero, l3. Abric del Portarró, 14. Obagues de Ratera, 15. Estany 
de Saboredo, 16. Abric de l'Estany de Xemeneia. 
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Figura 2. Datacions premedievals de jaciments del PNAESM i Vallferrera. Figura 3. Planta del Túmul de la Plera d'Erdo (va ll de Llacs, Boí). 
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Figura 4. Ceramica trohada en diposirs. L1egenda: a: Conjunt del Plancll de Sanr Esperj{ (Val! de Sane Nicobu); 
b: Tarter de la vall de L1acsj e: Abric de l'Estany de la Coveta I. 

L A T RANSICIÓ B RONZE FINAL - 110. E OAT DEL FERRO EN ELS P IR INE U S I TERRITORIS VEINS 

QUESTIONS SUR LE MODE D'OCCUPATION DE 
L'ESPACE SUR LA SOLANA DE CERDAGNE, AUTOUR 

DU BRONZE FINAL-IER AGE DU FER 

Michel MARTZLUFF', Delphine BOUSQUEF, Pie"e CAMPMAJO', 

Denis CRABOL', Chris!ine RENDU', Vincen! BELBENOIT' 

Sur le versant méridional du massif du Carlit, la Solana présente plusieurs unités de relief. Entre 
les estives d'altitude et la haute plaine, des croupes schisteuses et des collines morainiques jou
xtent des chaos granitiques, parfois encombrés de champs de pierres inhospitaliers. Dans ces 
bas de pente, la répartition, la nature et la forte densité des vestiges protohistoriques soulevent 
des interrogations sur I'occupation de I'espace. La révision de la documentation disponible, avec 
quelques gisements inédits, en particulier une probable petite nécropole a incinération logée 
devant un abri sous roche, olfrent quelques pistes de recherches concernant I'utilisation appa
remment complexe de ce milieu montagnard au premier millénaire avant notre ere. 

On the southern slope of the Carlit mas sil, la Solana shows various units 01 relief. Between the 
grazing lands in altitude and the high plain, schistose ridges and morainic hills are contiguous 
to granite chaos, sometimes cluttered with inhospitable rock fields. Down those slopes, the dis
tribution, nature and density 01 proto-historic vestiges raise questions about the occupation 01 
space. The reconsideration 01 the documentation at our disposal along with some additional si
tes, mainly a likely small incineration necropolis lodged in a rocked shelter, olfer some guidelines 
01 rellection regarding the seemingly complex use 01 this mountain environment during the first 
millennium BC 

Al vessant sud del massís del Carlit, la Solana consta de diversos conjunts morfologics : entre 
les pastures d'altitud i la plana alta, Iloms esquistosos i turons morénics vorejen caos granítics 
a vegades obstru"its per tarteres. A les zones baixes del pendís, la distribució, la naturalesa i la 
densitat deis vestigis protohistorics plantegen I'interrogant de I'ocupació de I'espai. Després de 
repassar la documentació disponible, a la qual afegim alguns jaciments inédits (concretament 
un que identifique m com una petita necropoli d'incineració en un abric) , proposem noves ori
entacions per a I'estudi d'aquest medi muntanyenc, I'ús del qual, al primer mil·lenni abans de 
la nostra era, sembla complex. 

1 UMR 7194 MNHN-CNRS-UPVD 
2 TRACES Toulouse 
3 TRACES Toulouse 
4 GRAHC 
5 Framespa 
6 lNRAP Méditerranée 
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