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del temps: excavació arqueologica de 
I'abric de les Obagues de Ratera 
Ermengol Gassiot Ballbé1, Sara Díaz Bonilla1, Niccoló Mazzucco2 , Laura 
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Abstract 
Among the 350 archaeological sites discovered in the National Park there are several rock
shelters. Those litlle cavities are formed by glacial erratics. Between 2015 and 2017 one 
of them, the Abric de les Obagues de Ratera was completely excavated. Excavation works 
have highlighted a long sequence of human occupation, over about 10 thousand years. The 
recurrent use ofthe rock-shelter as a dwelling space and/or overnight shelter is a good example 
of the long-term continuity in the archaeological record of the National Park, despite periods of 
abandonment. The site allows the study in detail of the shifts in patlerns of occupation of the 
rock-shelter and in the economic activities carried out there. 

Keywords: Archaeology, prehistory, history, human settlement 

Resum 
Una par! deis prop de 350 jaciments arqueolégics documentats al Parc Nacional sén 
petits abrics rocosos vinculats a blocs errátics. Entre els anys 2015 i 2017 s'ha dut a terme 
I'excavacié d'un d'aquests jaciments, I'abric de les Obagues de Ratera. L'excavació ha deixat 
al descobert una extensa seqüéncia d'utilització de I'abric com a 1I0c de refugi o d'habitaci6 
de prácticament 10.000 anys. L'ús reiterat d'aquest petit abric és una mostra de la continu·itat 
del poblament humá en determinats indrets del Parc Nacional i, alhora, permet avaluar-ne 
els canvis, tant pel que fa als moments d'interrupci6 de les ocupacions com pel que fa a la 
diversitat d'activitats que refiecteixen. 

Paraules elau: arqueologia, prehistória, história, poblament humá 
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1. Introducció 
AClualment, el Pare Nacional d'Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici (d 'ara endavant, el 
PNAESM) és una de les árees d'alta muntanya 
europees més estudiades des d'un punt de vista 
arqueológic. Treballs continuats de prospecció de 
superficie des de I'any 2004 han permes localitzar 
més de 350 jaciments arqueológics en un espai 
on, préviament, no n'hi havia cap de registrat 
(Garcia, 2018; Gassiot, 2016; Gassiot etal., 2016). 
Les caracteristiques d'aquests vestigis de la 
preséncia humana al Ilarg del temps en aquest 
sector deis Pirineus s6n diverses, Predominen 
les construccions de pedra seca a I'aire lliure, que 
en alguns casos apareixen a'fllades, i en d'altres, 
agrupades formant assentaments relativament 
grans. S'ha constatat també I'aprofitament 
d'algunes petites caves i balmes i, sobretot, d'abrics 
o bivacs (en terminologia deis escaladors). Túmuls, 
gravats, restes de mines, dipósits de ceramica i 
troballes puntuals de materials arqueolágics a 
,'aire lliure complementen un registre arqueológic 
extens i divers al PNAESM. 

Les petites cales efectuad es en alguns d'aquests 
jaciments, juntament amb les excavacions 
arqueológiques que s'han dut a terme en d'altres, 
han permés obtenir una elevada quantitat de 
datacions de carboni 14 (C14) . Aquest metode 
ha estat I'eina principal per inferir I'antiguita! 
d'alguns deis jaciments trobats. Aixi , s'ha pogut 
certificar la preséncia humana al PNAESM des de 
fa prácticament 10.000 anys, si bé la intensi!at i 
les modalitats de I'ocupació del territori han anat 
variant en el temps, 
Un deis jaciments documentats ás I'abric de les 
Obagues de Ratera . Es localilza a la vall del 
mateix nom, uns 1.500 m abans d'arribar al port 
de Ratera i poc más de 600 m cami amunt de 
I'estany de les Obagues de Ratera. En general, 
la vall és mol! pedregosa, amb extenses árees de 
tartera ¡caos, com també abundants afloraments 
rocallosos arrodonits per I'acció glacial. No obstan! 
aixá, hi ha espais amb vegetació de prat, algun pi 
negre dispers i aigua accessible. L'abric está troba 
a 2.323 m d'al!itud, a uns 50 m lineals al nord-est 
del cami que circula pel fans de la vall. 

Figura 1, Empla¡¡:ament de fabrie de les Obagues de Ratera (el punl yermen és el PNAESM). 
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El jaciment consisteix en un abric format a la base 
d'un bloc de granit a la part baixa del vessant, 
en una zona de caos. El flanquegen dos cons de 
dejecció for9a estables. En el moment de localitzar 
el jaciment, I'any 2005, a I'espai que es troba 
sota la base del bloc hi havia indicis visibles del 
seu aprofitament com a lIoc de refugi a I'época 
contemporánia: restes de diversos fogars molt 
superficials, lIaunes i altres residus i algunes acu
mulacions de Ilenya vella. Com en altres casos 
similars, a I'interior s'hi va fer un sondeig que va 
evidenciar I'existéncia de nivells arqueológics al 
subsol. Un carbó de la part inferior de la seqüéncia 
documentada va facilitar una datació de finals del 
neolític, concretament de fa entre 4.895 i 4.640 
anys (Gassiot el al., 2014). 

2. L'excavació de I'abric de les Obagues de 
Ratera 
2.1. Objectius de I'excavació 
L'excavació de I'abric de les Obagues de Ratera 
es va incloure dins del pla de treball del projecte 
de recerca titulat «Cims, prats, ramats i persones. 
L'explotació de I'alta muntanya del Pare Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici al Ilarg 
de I'holocé: una aproximació arqueoecológica», 
financ;at en el marc de la convocatória de pro
jectes quadriennals de recerca en arqueología i 
paleontologia de la Generalitat de Catalunya. 
La finalitat del projecte era incrementar la 
informació del poblament humá al PNAESM al 
final del neolític, a grans trets en el periode de 
fa entre 5.300 i 4.400 anys. En aquesta época 
s'havia constatat un increment en el nombre 
de jaciments arqueologics i un augment de la 
seva altitud respecte als mil 'lennis precedents. 
ParaHelament, també s'havia observat que 
aquest fenomen coincidia en el temps amb els 
primers indicis evidents de canvis en la vegetació 
a una escala supra local que no es poden explicar 
exclusivament per causes naturals. Es tractava, 
dones, d'obtenir dad es arqueológiques que ens 
poguessin parlar de la vida de les persones que 
van poblar I'actual PNAESM en aquella época i 
que aparentment van provocar la primera obertura 
artificial documentada de pastures. 
L'abric de les Obagues de Ratera oferia una bona 
oportunitat per emprendre aquesta recerca. El 
petil sondeig efectuat I'any 2005 havia permés 
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documentar una ocupació humana d'aquella 
época per sota deis nivells moderns. Partint de 
la hipótesi que les ocupacions d'aquests abrics 
a la prehistoria eren situacions relativament 
a'fllades, s'assumia que I'excavació de I'abric de 
les Obagues de Ratera no presentaria gaires 
complicacions i es podria resoldre en una única 
campanya de treball de campo Els anys posteriors 
havien de servir per repetir aquesta operació en un 
altre jaciment de la mateixa antiguital. 
Pel que fa al coneixement concret de I'abric, 
I'excavació tenia la finalitat de documentar com 
havia estat el seu ús en les diferents époques en 
qué havia estat ocupat (hipotéticament, a I'época 
contemporánia i a finals del neolílic). Per aixó 
es plantejava excavar la lotalitat de la superficie 
coberta per la cornisa, a fi de poder identificar 
canvis en I'aprofitament de I'espai i de maximilzar 
la recuperació de materials. 

2.2. Metodologia de I'excavació 
L'excavació arqueológica de I'abric es va dur 
terme en extensió i aplicant una metodologia 
estratigrafica, seguint els procediments emprats 
en altres jaciments del PNAESM, com ara I'abric 
de I'estany de la Coveta lila cova del Sardo 
(Gassiot, 2016). L'exhumació del sediment es va 
ter resseguint les diverses capes o estrats. Dins 
de cada estrat es va individualitzar, mitjan9ant 
una estació total , la posició deis diferents objectes 
arqueologics que van anar apareixent: restes 
lítiques, faunistiques, ceramiques, carbons de 
grans dimensions, etc. Mitjanc;ant fotografies i 
dibuixos a escala es van enregistrar diversos 
elements constructius deis diferents períodes: 
petits murs, socols, focs aterra, baquetes ... 
Durant I'excavació es va garbellar tot el 
sediment mitjan9ant una malla de 2 mm, a fi de 
recuperar mostres que per les seves dimensions 
era fácil que passessin desapercebudes durant 
I'excavació. A banda, es va reservar un 10% del 
sediment exhumat per sotmetre'l posteriorment 
a flotació, un procés que mitjan9ant aigua 
permet recuperar restes de menors dimensions, 
com ara lIavors. 
Amb posterioritat al treball de camp s'ha fet 
I'estudi deis diferents materials arqueologics 
recuperats, operació que encara continua en di
versos laboratoris de la Universitat Autónoma 
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Figura 2. Treballs durant la primera campanya d'excavaci6 a I'abric de les Obagues de Ratera , amb el part de Ratera 
al fons. 

de Barcelona (UAB) i de la Instituci6 Milá i Fon
tanals del CSIC. En prácticament tates les fases 
documentades se n'ha definit la cronología mít
janc;ant datacions de C14. 

3. Resulta!s 
La planificaci6 inicial preveia poder completar 
I'excavació del petit abric de les Obagues de 
Ratera en una única campanya de 15 dies. Fi
nalment, en van caldre tres, que van tenir Iloc 
el mes de juliol deis anys 2015, 2016 i 2017. En 
contra de la hipótesi inicial, I'abric contenia una 
extensa seqüéncia d'ocupacions de diferents 
cronologies, que, amb alguns lapses, cabríen la 
práctica totalitat de I'holocé. 

3.1. Les fases d'ocupació de I'abric i la seva 
cronologia 
Al lIarg de la história, I'abric de les Obagues de 
Ratera ha estat utilitzat com a resguard, refugi 
o espai d'habítacíó més estable en nombrases 
ocasions. Les traces materíals d'aquesta freqüen
tació humana han portat a distingir fins a 11 pe
riodes temparals O fases en que I'abric va ser 
ocupat. Es tracta de periodes que en la majoria 

de casos agrupen una xifra indeterminada d'ocu
pacions reiterades, potser d'uns quants dies, set
manes o mesos alllarg d'anys successius. 
En conjunt, aquesta seqüéncia temporal s'ha definit 
gracies a la realitzaci6 de 14 datacions de C14. 
Únicament no s'han datat de manera absoluta les 
dues fases més reeents, ja que les característiques 
deis objectes que s'hi han recuperat (vid res, 
papers de plata , botons) ja han permés situar-les 
en el temps. 
Tot seguit es detallen les caracteristiques principals 
deis diferents periodes d'ocupaci6 humana, co
men9ant pels més antics i acabant pels darrers. 
L'explicació segueix, dones, I'ordre invers en qué 
els treballs arqueológics els van anar deixant al 
descobert. 

La primera ocupació de I'abric 
EIs primers indicis de presencia humana 
identificats a I'interior de I'abric de les Obagues 
de Ratera daten de fa entre 10.000 i 9.740 anys, 
en un moment encara farc;a antic del mesolitie. 
Consisteixen en les restes d'un petit fornet o 
foe aterra construrt mitjanc;ant lIosetes de granit 
clavades verticalment per definir un petit espaí 
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Figura 3. Treballs de documentaci6 del mur de I'época visigótica (segles VI- VII ) abans de desmuntar-Io per poder prosseguir 
I'excavadó. 

per contenir el foco Aquesta llar estava excavada 
parcialment en una terra sorrenca de color grogós, 
que correspon al substrat geológic derivat deis 
darrers fenomens glacials. 
A banda d'un primer foc a terra, en aquesta 
epoca també es va fer la primera delimitació de 
I'espai de I'interior de I'abric. Es tracta d'un petit 
arrenglerament de clastes de granit que, resseguint 
más o menys la vertical del limit del sastre, tanca 
un espai de poc menys d'1 m de longitud que deixa 
diversos grans blocs del substra!. El parament 
interior d'aquesta petita construcció conservava 
dues fileres. La basal recolzava directament sobre 
el sediment sorrenc que defineix la base geológica 
de tata la seqüéncia arqueológica a I'interior 
de I'abric. Les ocupacions posteriors a la seva 
construcció van anar acumulant sediment, en gran 
mesura producte de cendres i carbons deis fogars, 
que va anar tent pujar el nivell de I'espai interior, 
fins a cobrir i revessar el petit socol. 
El tancament de I'espai i la producció d'escalfor 
caracteritzen aquest moment d'ocupació, que, en 
general, va deixar poques restes més enllé de 
fragments litics tallats. Una part d'aquestes peces 
mostren activitats relacionades amb la cacera. 

L'oeupació de I'abrie a finals del mesolilie 
El perlode següent en qué I'abric va acollir 
presencia humana va ser tres mil'lennis más 
tard , en una ocupació encara anterior a I'epoca 
neolitica. Va tenir Iloc fa entre 7.750 i 7.650 
anys. Si bé en aquesta fase no es va construir 
cap estructura que s'hagi pogut identificar, es 
va tornar a aprofitar I'espai delimitat previament 
amb el socol: I'arranjament de pedres va con
tinuar marcant la separació entre ¡'interior i 
I'exterior d'un espai d'hábita!. 
A I'interior, a cobert i sota la cornisa de I'abric, 
s'hi va viure durant un temps prou lIarg per 
acumular una quantitat destacable de carbons 
i cendres procedents de togars, eines lítiques 
fracturades per I'ús, restes de la reparació 
d'altres, etc. L'elevada presencia entre aquestes 
restes de puntes de projectil utilitzades fa pensar 
que I'abric. en aquella epoca , va servir com 
a refugi de grups de cayadors i cayadores. La 
procedencia lIunyana d'algunes de les seves 
materies primeres, com, per exemple, els silexs 
de la Conca de Tremp i de la vall de l'Ebre, 
indica també que es tractava de grups amb una 
mobilitat considerable. 
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La primera de les ocupacions neolítiques de 
I'abric 
L'abric de les Obagues de Ratera va passar un 
període en que no va ser freqüentat: els primers 
segles del neolitic (o ho va ser de manera puntual 
i sense deixar traces evidents). Aquest és un 
fenomen recurrent en altres arees de I'alt Pirineu 
o, fins i tot , del mateix PNAESM, on s'observa una 
desaparici6 de restes arqueologiques a les zones 
més elevades, per sobre deis 2.000 m d'altitud, 
coincidint amb la introducció de les primeres 
practiques ramaderes i agricoles (Gassiot, 2016; 
Gassiot el al., 2017). 
La primera ocupació de I'abric durant el neolitic va 
tenir lIoc fa 6.070-5.975 anys, i es traeta de la fase 
más antiga d'aquest períade al PNAESM per sobre 
deis 2.000 m. En aquesta ocasió, les persones que 
s'hi van establir van ter un toe a terra, sobre una llosa 
a la part interior. Al voltant seu, a banda de restes 
de les neteges del fogar, s'hi van trobar nombroses 
restes d'eines de pedra tallada. Com a la fase 
precedent, hi havia tant utensilis ja amortitzats com 
fragments produrts per la reparació d'altres eines. 
Per primera vegada apareix també un nou tipus de 
material inedit fins aleshores al jaciment: la ceramica. 
Els fragments localitzats en aquesta fase són poc 
nombrasos, tenen dimensions redu·(des i provenen 
del trencament d'alguns recipients, les restes deis 
quals majoritariament van ser abocades tora de 
I'abric. En aquesta ocupació no s'ha pagut confirmar 
com era el sistema de tancament de I'abric. 
Tot i que en aquest període la preséncia de la 
ramaderia i I'agricultura a I'interior del PNAESM 
i als seu s voltants és un fet demostrat, avui dia 
encara no és segur que els habitants de I'abric 
haguessin tingut ramats. La presencia de restes 
de projectil, en canvi, ens torna a parlar de la 
cacera , que continuaven practicant. 

El fínal del neolí!ic 
És un fet que en diversos indrets deis Pirineus es 
constata un increment deis indicis arqueologics 
de preséncia humana a les zones altes a finals 
del neolitic (Rendu, 2003; arengo el al. , 2014; 
Gassiot el al. , 2017). Aquest fenomen coincide ix 
en el temps amb els primers indicis ferms de 
desforesta ció i expansió de les pastures en altitud 
que no es poden explicar per causes climatiques 
(Galop el al., 2013; Gassiot el al., 2014 l. Diverses 
datacions indiquen que I'abric de les Obagues de 
Ratera va ser freqüentat reiteradament entre fa 
5.100 i 4.650 anys, dins d'aquest periode. 

Al lIarg d'aquesta fase, la intensitat de I'ocupació 
molt possiblement va augmentar, ja que creix la 
ratio d'acumulació de residus deis fogars a I'interior. 
Segurament, tant l'empla9ament deis focs aterra 
com el tancament de I'espai van anar canviant al 
lIarg deis diversos segles que cobreixen aquesta 
fase. En tot cas, en els moments finals del periode, 
la llar de foc es localitzava for9a a prop de I'entrada 
reproduint un patr6 que ja s'ha observat en altre~ 
jaciments del PNAESM, com ara I'abric de I'estany 
de la Coveta lila cova del Sardo. Les activitats 
de manteniment i de neteja d'aquest mateix espai 
segurament van provocar que s'esborressin les 
traces deIs fogars anteriors. 
Com a minim durant part del periode, una paret 
feta a base de troncs de pi i cal9ada a sobre un 
s6col de pedres va conformar el tancament de 
I'abric. Va ser construrda a I'inici d'aquesta tase 
(ha proporcionat la seva datació más antiga), 
tot i que no es pot detallar amb precisió si es va 
mantenir en funcionament durant els 300 o 400 
anys posteriors. 
Les ocupacions d'aquesta fase han tornat a 
proporcionar fragments litics tallats i restes de 
ceramica. Aquestes ceramiques, tot i augmentar en 
nombre, continuen sent fragments de dimensions 
redu'ldes procedents del trencament de recipients 
ceramics a I'interior de I'abric i que, fruit deis treballs 
de neteja de I'espai, són majoritariament IIen9ats a 
fora . Els materials litics, I'analisi deis quals esta en 
procés, continua indicant la presencia d'activitats 
de cacera i de mobilitat. 

Diverses fases d'ocupacíó de I'eda! del bronze 
L'excavació de I'abric de les Obagues de Ratera 
ha aportat informació d'un periode pel qual 
practicament no es coneixien assentaments a 
I'interior del PNAESM ni, de fet, en altres zones 
properes deis Pirineus, com la vall del Madriu, 
a Andorra (Gassiot, 2016; Gassiot el al., 2014; 
Gassiot el al. , 2017). Trencant el buit de dades 
que hi ha en aquest aspecte, la recerca duta a 
terme ha deixat al descobert la utilització recurrent 
d'aquest abric alllarg del segon mil'lenni abans de 
la nostra era, fa entre 4.000 i 3.000 anys. 
En concret, s'han identificat tres fases diferents 
dins d'aquest interval temporal: fa entre 3.750 i 
3.580 anys, entre 3.400 i 3.170 anys i, finalment, 
entre 3.150 i 3.020 anys. Addicionalment, també 
s'ha constatat un nou moment d'ocupació de 
I'abric fa entre 2.810 i 2.660 anys, a finals de I'edat 
del bronze i principis de I'edat del ferro. 
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Respecte al neolític, les ocupacions de I'edat del 
bronze presenten un canvi rellevant. Oisminueixen les 
restes d'eines litiques tallades conservades tant als 
nivells d'ocupació de sota la cornisa com als espais 
exteriors d'abocament de residus de I'abric. D'altra 
banda, les poques eines de pedra documentades 
principalment s6n fragments fets sobre matéries 
primeres locals (granit), amb una manufactura 
expeditiva, segurament adre9'ldes a resoldre 
necessitats immediales. En canvi, desapareixen es
tris de sílex de procedéncía al'lóctona. 
Com a contrapartida, augmenten les restes de 
recipients ceramics. En tOt5 els casos, es tracta de 
peces descartades com a brossa després d'haver
se trencat, fet que motiva que no s'hagin recuperat 
fragments sencers. Hi ha, aixo no obstant, una 
excepció. de la qual es parla més endavant. 
Pel que fa a I'adequació de I'abric com a espai 
de refugi o d'hábitat, es constaten certes 
modificacions al lIar9 de les diferents fases 
d'ocupació de I'edat del bronze. Aparentment, 
els tancaments de I'espai es van efectuar amb 
construccions peribles de fusta, que en ocasions 
van recolzar sobre petites fileres de pedres. A 
más, la construcció d'un mur a I'época medieval 
va comportar I'excavació d'una petita cubeta de 
fonamentació , que, com a mínim, va arrasar els 
nivells on s'hauria pogut conservar el tancament 
de la darrera d'aquestes ocupacions , la de 
principis de I'edat del ferro. La gran quantitat de 
carbons presents al vessant per tora I'abric en els 
estrats d'aquest periode fa pensar que, a banda 
de I'abocament de cendres i residus deis toes de 
I'interior, potser en algun moment es van provocar 
cremes que podríen haver estat vinculades a 
treballs de sanejament de I'espai. 
A sota la cornisa, durant les diferents ocupacions 
destaca la presencia de com a minim un toe a 
terra . En tots els casos, I'espai que contenia la 
llar es va delimitar amb un cerele de pedres. 
Aquests fogars van anar variant d'empla9ament, i 
es van situar tant a prop de I'accés com adossats 
a un deis blocs de I'interior de I'abric. En diversos 
moments es van habilitar una mena de banquetes 
fetes amb una llosa de granit allargada i situades a 
prop de les lIars. En definitiva, I'abric va funcionar 
a manera de cabana, equiparable a les que a les 
apoques posteriors es van construir amb murs de 
pedra seca per bona part deis Pirineus. 
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Un abric amb mur de principis de I'edat mitjana 
Després d'aquesta darrera ocupació, I'abric va 
travessar un període d'abandonament de poc més 
de 1.000 anys. Aquesta situació va fer un tomb 
pels volts deis anys 550-650 de la nostra era, quan 
es va tornar a ter servir I'abric de les Obagues 
de Ratera com a Iloc d'hábitat. Novament es re
produeix una pauta documentada ámpliament al 
PNAESM: la utilitzaci6 de petits abrics rocosos 
com a lIocs d'habitació a finals de I'época romana i 
durant els primers segles de I'edal mitjana. 
En aquesta ocasió, a finals del segle VI o principis 
del segle VII es van dur a terme les activitats 
constructives de més envergadura al jaciment. 
Concretament, es va enclastar una base d'un mur 
de pedra a la part alta del vessant, per la banda 
externa del límit de la cornisa. Per ter-ho, es va 
rebaixar una mica el terreny. Al damunt, s'hi va 
aixecar una paret de troncs de pi negre, que amb 
tota seguretat encaixaven en la cornisa per tancar 
I'espai interior. 
Com a les apoques anteriors, novament es van ter 
toes aterra i es va construir una petita banqueta 
al costat d'un deis fogars. En general, a banda de 
cendres i carbons, I'espai interior de I'abric es va 
mantenir fon;a net i s'hi van deixar pocs residus: 
algun fragment d'os, de cerámica i de lítica tallada. 

Les darreres ocupacions deis segles XIX i XX 
L'abric de les Obagues de Ratera va tornar a deixar 
de funcionar com a cabana després de I'ocupació 
de I'época visigótica. La seva utilitzaci6 reiterada 
des de la prehistória va fer que s'hi anessin 
acumulant sediments, en gran mesura de les 
mateixes ocupacions humanes, i que el nivell del 
terra a I'interior anés pujant. Aixó va reduir I'espai 
hábil a sota el bloc que fa de sostre. Possiblement, 
aquesta raó va incidir en el fet que durant més de 
1.000 anys tornés a deixar de ser utilitzat com a 
minim de manera intensa. 
A I'época contemporánia, no obstant aixó, I'indret 
va tornar a contenir ocupacions humanes i va ser 
utilitzat novament com a refugio Es va construir 
un nou tancament, amb un accés central, que 
resseguia per dins la vertical del límit de la 
cornisa, i I'espai interior tenia unes dimensions 
considerablement més redu'ldes que a les fases 
d'ocupacíó precedents. En algun moment, ja entrat 
el segle XX, aquest mur va ser totalment refet i va 
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adquirir I'aspecte que presentava quan es va iniciar 
I'excavació. 
L'ús de I'espai interior novament es va articular al 
voltant d'un fogar, que, en la darrera ocupació de 
I'abric, es va situar a la part més profunda. Restes 
de ceramica, de pots de vidre, lIaunes, una reserva 
de lIenya seca i fins i tot un ganxo clavat en una 
esquerda de la cornisa testimoniaven la utilització 
de I'espai com a Iloc d'habitació, segurament per 
part d'un pastor o diversos. 

3.2. La cerámica 
Bona part de les fases d'ocupació de I'abric de 
les Obagues de Ratera han facilitat restes de 
recipients de cera mica. De fet, tenint presents 
les seves dimensions redu"ides, la xifra de 
fragments recuperats és considerable. L'estudi 
d'aquests fragments es troba encara en procés, 
raó per la qual s'assenyalen aqui només alguns 
aspectes generals de la cerámica procedent de les 
ocupacions de I'época prehistórica. 
Com ja s'ha indicat, el fet de documentar la posició 
precisa de la gran majoria deis fragments permet 
estudiar-ne els patrons de dispersió ¡fractura i 
apuntar en quines zones presumiblement es van 
ter servir i on es van acabar descartant. A banda 
d'aixó, al laboratori s'han pogut remuntar parts 
d'alguns recipients ceramics, malgrat I'elevat grau 
que presenta ven motivat per diversos factors: 
a) el tránsit reiterat per sobre el sediment que 
el contenia durant les ocupacions successives 
de I'abric; b) els processos de tensió i fractura 
provocats per la neu i el gel; e) la fractura prévia 
deis gerros fruit de la seva amortització. 

o 

La reconstrucció parcial de perfils i formes ha 
permes configurar la imatge de la vaixella que es 
va fer servir a I'abric. Basicament, aquest aixovar 
es compon de recipients associats a la contenció, 
el processament i el consum d'aliments. Van ser 
elabarats amb terres amb un alt component de 
quars, un mineral present al subslrat granític 
de tata la zona. Aquest fet permet plantejar que 
la producció d'aquesta ceramica podria trabar
se en un Iloe no gaire allunyat del jaciment, per 
minimitzar l'esfor9 de transport d'uns objectes que 
eren pesants i fragils. No obstant aixó, a I'abric 
própiament dit no s'hi han documentat eines o 
evidencies de producció ceramica. 
Els recipients són de dimensions mitjanes i petites, 
amb parets generalment primes i d'aspecte mat, 
adequades per a I'emmagatzematge de Sólids 
i la seva cocció. Amb tot , d'altres presenten un 
tractament Iluent i polit gracies al treball continuat 
de les seves superficies amb una eina ferma, com 
ara un códol, un tras de sílex o un fragment de 
cuir, i que fa que els porus de la paret ceramica es 
tanquin i, d'aquesta manera , s'evitin pérdues de 
liquid. En definitiva, per les seves caracteristiques 
es tracta d'una vaixella orientada principalment al 
processament i el consum d'aliments i líquids. 
Les comptades decoracions documentades en 
el conjunt són prou sobries: impressions amb 
instruments de punta simple i ditades a les vares. 
Per acabar, a les diferents fases es constata 
que un percentatge important deis fragments 
provenen de I'interior de I'abric. Tanmateix, 
també s'ha observat que els habitants de I'abric 
van abocar a I'exterior, vessant avall , aquells 
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Figura 4. Exempie de fragments de dos recipients de dimensions redu"ides , d'una de les ocupacions de f'edat def bronze (a) 
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recipients que havien deixat de ser-los útils, ja 
fos per trencament o just abans deis períodes 
d'abandonament del 1I0c. Respecte a aixó darrer, 
cal destacar la recuperació d'una part considerable 
deis fragments d'una olla de dimensions mitjanes 
(12 cm de diámetre máxim) i que s'ha pogut re
construir gairebé del tot. Les parets presenten 
un tractament de superfície propí de I'edat del 
bronze i rarament documentat als Pirineus: 
I'engrutat, un tractament de precocci6 resultat 
de l'addici6 amb els dits de fang a les parets, 
generant una superfície grumollosa i irregular. 
Gracies a la reslauraci6 a que estat sotmesa, 
podrá ser exhibida al PNAESM. 

3.3. Les restes lítíques 
El conjunt de restes lítíques recuperades a I'abric 
de les Obagues presenta unes característiques que 
s6n molt peculiars deis jaciments d'alta muntanya 
(Mazzucco er al. , 2018): un nombre de restes 
forc;a redu"lt, una abundant presencia de materies 
primeres al'lóclones, una alta diversitat de roques 
explotades i el domini d'eines i preformes respecte 
als residus de producci6. L'estudi del conjunt 
procedent de I'abric encara es traba en procés i, 
per aixó, aquí es presenten de manera breu només 
alguns aspectes generals de les restes procedents 
de les ocupacions de I'época prehistórica. 
A les ocupacions mesolítiques, les més antigues 
del jaciment, es ccnstata I'explotació de matéries 
primeres especifiques que no es troben en les 
fases posteriors. Es tracta d'alguns fragments 
d'una roca metamórfica (d'una litologia de moment 
indeterminada) de ccloraci6 fosca i, sobretot, de 
cristall de roca. De fet, el cristall de roca representa 
el material d'origen local més explotat al mesolitic. 
Se n'han recuperat fragments de puntes piramidals 
hexagonal que mostren la realitzaci6 de processos 
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de talla a !'interior de I'abric per fabricar altres eines. 
A banda d'aixó, el conjunt del mesolític recent es 
caracteritza també per la preséncia d'un nombre 
important de puntes de projectil de sílex. Es 
tracta d'objectes produ·,ts a partir de laminetes 
de silex, de formes trapezoidal s i majoritáriament 
asimétriques. El sílex utilitzat és de procedéncia 
al·lóctona, en molts casos molt semblant als sílexs 
d'Aguasalenz, de la zona de la serra de Sant 
Gervás, a Sopeira. També n'hi ha de procedent 
de la vall de I'Ebre, a més de 80 km de distáncia 
(Mazzucco er al. , 2013). Aquestes eines de 
sílex indiquen que I'espai intern de I'abric es va 
aprofitar per fer-hi operacions de manteniment 
de l'equipament de cac;a, com ara la reparaci6 
de fietxes i la substitució de puntes de projectil 
préviament utilitzades. 
A les ocupacions neolítiques hi dominen les 
lámines i les laminetes de sílex procedent de les 
formacions del Prepirineu i de la vall de I'Ebre. La 
preséncia puntual d'algunes restes de talla i de 
fragments de nucli indica que una part de la lítica 
es va tallar localment. L'aprofitament del cristall 
de raca disminueix clarament. La quantitat d'eines 
vinculades a la cacera també es redueix respecte 
a les ocupacions mesolítiques. Amb tot, mostren la 
presencia, encara que fas ocasional, de la cacera 
a les zones d'alta muntanya. Dins de les restes 
litiques associades a activitats cinegetiques hi 
destaquen dues puntes configurades amb un 
retoc pla, bifacial, a partir d'un sllex en plaqueta 
d'origen aHócton. 
El nombre de restes lítiques disminueix nota
blement en les ocupacions de I'edat del bronze i 
posteriors, en particular les de sílex. La majoria de 
les restes recuperades s6n de materies primeres 
locals, com ara quars, esquist i altres roques ígnies 
i metamórfiques de I'ámbit pirinenc. 

Figura 5. Peces lltiques taUades procedents de les ocupacions prehistóriques de l'abric. 
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3.4. L'explotació de la fusta: les restes antraco
lógiques 
Els carbons o restes antracológiques són molt 
nombrosos i estan presents en totes les fases 
d'ocupaciá de I'abric, cosa que permet fer un estudi 
de la utilitzaciá de la fusta alllarg del temps. El fet 
de poder relacionar les concentracions de carbons 
amb estructures arquitectóniques o amb contextos 
de combustió permet discernir, a més, entre les 
dues causes principals del consum de fusta: la 
necessitat de lIenya per al foc i la construcció d'un 
tancament en fusta de I'espai interior de I'abric. 
Per raá de la naturalesa de les restes, en el 
cas deis carbons antracolágics és impossible 
analitzar-ne la totalitat i per aixá se'n fa un 
submostreig al laboratori. En aquest cas, s'ha 
comen9at seleccionant aquells contextos amb 
funcionalitats més ciares, procurant que en totes 
les fases estiguin representats tant els contextos 
de combustió com els d'habitat i evitant analitzar 
únicament el darrer moment d'utilització del fogar. 
Així, de cada subconjunt, se n'estan analitzant 
25 fragments i, segons els resultats, es valorara 
si cal fer-ne una ampliació. Pel que fa als casos 
de possibles elements arquitectónics, aquests 
elements encara no han estat analitzats i caldra 
valorar la quantitat adequada per confirmar o 
descartar que efectivament es tracta de part d'un 
tancament en fusta. 
Malgrat que els resultats que aquí es presenten 
són preliminars, es poden observar algunes 
tendencies en el registre que sembla que es 
repeteixen al Ilarg de les diverses ocupacions que 
ha patit I'abric entre fa 10.000 anys i el segle VI. 
Pel que fa a la identificaciá taxonómica de la fusta 
utilitzada, practicament només s'ha documentat 
un taxá: Pinus sylvestris/uncinata. A més, en bona 
part deis fragments, els anells de creixement sán 
molt prims i s'ha pogut veure un canvi brusc entre 
la fusta de primavera i la d'hivern. Aquests dos 
fets són indicadors d'estres en el creixement de 
la planta , possiblement a causa de I'altitud i les 
temperatures extremes de I'hivern, condicions 
que només els pins negres poden suportar. Així, 

malgrat la impossibilitat de diferenciar entre pi 
roig i pi negre a escala anatómica , les evidencies 
indiquen, pel que sembla , que el combustible 
utilitzat a I'abric de les Obagues de Ratera va ser 
el pi negreo 
El diametre deis anells del carbá , juntament 
amb la preséncia de fusta de reacciá, pot ser 
un indicador de la part anatámica utilitzada, 
fet que és important a I'hora de valorar I'esfor, 
invertit en la recol'lecció de la Ilenya. En aquest 
cas , els fragments són massa petits, tot i que 
s'hi ha volgut fer una aproximació mitjanc;ant 
el programa informatic CellSens, que permet 
prendre mesures per mitja de la imatge que capta 
el microscopi. A falta d'un estudi més exhaustiu, 
sembla que la majoria deis fragments presenten 
diametres inferiors als 10 cm i, per tant, molt 
possiblement, la lIenya cremada a I'abric va 
consistir en branques o arbres petits. 
Així dones, pel que sembla tot indica que la 
lIenya necessaria per a la subsistencia del grup 
es recol'lectava als voltants de I'assentament 
sense necessitat d'eines especialitzades ni gaire 
inversió de temps. De tates maneres, I'analisi 
encara es troba en procés i caldra veure les 
particularitats de cada época, com també els 
canvis en el paisatge vegetal al Ilarg del temps. 
D'altra banda , el fet d'haver trobat una branqueta 
de roure (Quercus caducifoli) en un deis nivells 
del segon mil, len ni calAN E planteja la possibilitat 
que part de la fusta trobada a I'assentament 
provingués de cotes més baixes. 

4. Conclusions 
El coneixement de la histária de I'alta muntanya 
pirinenca experimenta avui dia una rapida ex
pansió. La recerca arqueológica sostinguda de 
manera ininterrompuda al PNAESM des de fa més 
de 15 anys hi ha tingut un paper molt rellevant, 
tant per a la localització de centenars de jaciments 
arqueológics com per al programa de datacions 
mitjan,ant C" i I'excavaciá d'alguns d'aquests 
jaciments. El darrer ha estat I'abric de les Obagues 
de Ratera. 
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L'abric de les Obagues de Ratera és un deis 
nombrosos petits abrics rocosos localitzats al 
PNAESM amb traces d'haver estat utilitzats com 
a refugis o lIocs d'habitació en el passat. La seva 
excavació, lIuny de confirmar la hipótesi inicial, 
I'ha revolucionada. 
Quan se'n va planificar I'estudi, s'assumia que 
aquest petit abric situat en una vall rocallosa i amb 
molt de vent devia contenir una petita ocupació 
de finals del neolític, ja identificada en el sondeig 
de I'any 2005, juntament amb I'aprofitament de 
I'época contemporania. La realitat ha estat ben 
diferent: aquest petit abric va ser un Iloc aprofitat 
de manera recurrent per antics habitants de I'actual 
Pare Nacional durant els darrers 10.000 anys. 
Més enlla de I'amplitud del registre arqueológic 
de I'abric, donada per I'antiguitat de les seves 
primeres ocupacions, crida I'atenció que, a grans 
trets, I'abric de les Obagues de Ratera reprodueix 
fiI per randa les seqüéncies d'ocupació conegudes 
al PNAESM (Gassiot, 2016) o en zones properes 
com la vall del Madriu (Gassiot el al., 2017). 
excepte per als perlodes més recents. Aquest fet 
posa a sobre la taula I'interés arqueológic que 
presenten aquest ti pus de lIocs dispersos per 
bona part del Pare Nacional i deis Pirineus. O'altra 
banda, remarquen la continuHat en I'assentament 
huma en determinats emplayaments, que. per les 
seves característiques, mantingueren una certa 
utilitat per a les poblacions de I'area en diversos 
períodes histories. 
En el cas de I'abric de les Obagues de Ratera, 
aquest atractiu podría haver provingut de diversos 
factors: la seva proximitat a zones de cacera, la 
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seva associació a una de les rutes per creuar cap 
a la Val d'Aran, I'accessibilitat apetites pastures 
al voltant i les caracteristiques de I'abric mateix. 
També és interessant remarcar alguns factors que 
podrien explicar per qué, iniciada I'edat mitjana, 
el mateix indret va deixar de tenir interés en un 
moment en qué s'intensifica I'explotació humana 
de les zones altes deis Pirineus. D'una banda, 
I'acumulació de sediment va restar espai a I'abric. 
De I'altra , un increment de les dimensions deis 
ramats potser va motivar que I'atenció girés cap a 
arees de pastures més productives que el vessant 
sud del coll de Ratera. 
L'estudi deis materials recuperats en el jaciment, 
que actualment tot just es troba en procés, ha de 
permetre a mitja termini incrementar de manera 
important la informació derivada de I'excavació 
d'aquest jaciment. 

5. Agra"iments 
L'excavació de I'abric de les Obagues de Ratera ha 
estat possible gracies al finan9ament del PNAESM, 
la coHaboració del seu personal i el projecte 
ja esmentat «Cims, prats, ramats i persones. 
L'explotació de I'alta muntanya del Pare Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici al Ilarg 
de I'holocé: una aproximació arqueoecológica», 
com també del projecte 1+0 HAR2015-66780-P 
(MINECO/FEDER), «Modelización de los espacios 
prehistóricos de montaña. Un SIG del patrimonio 
arqueológico y los territorios pastoriles». És obligat 
es mentar també el bon tracte rebut en els diferents 
anys per les treballadores i els treballadors del 
refugi d'Amitges i el seu guarda. 
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