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Resum

En aquest treball s’ofereix una panoràmica dels estudis realitzats pel Grup d’Investigació en 
Arqueologia del Paisatge (GIAP) als espais altimontans pirenaics orientals en els darrers 10 
anys. Des d’un enfocament multidisciplinari en el marc de l’arqueologia del paisatge, els resul-
tats obtinguts permeten trencar amb la visió tradicional d’aquestes àrees muntanyenques a l’An-
tiguitat, mostrant la seva intensa explotació i una forta antropització que ja comença en el perí-
ode Neolític.
Paraules clau: Arqueologia del paisatge; espais altimontans; Pirineus orientals; vall del Madriu-
Perafita-Claror; vall de La Vansa; valls de Núria-Coma de Vaca-Ulldeter

Abstract. The high mountain areas in the Eastern Pyrenees in Antiquity: 10 years of studies in 
landscape archaeology from GIAP-ICAC

This work offers an overview about the studies conducted by the Grup d’Investigació en Arque-
ologia del Paisatge (GIAP) in the Eastern Pyrenees high mountain areas during the last ten 
years. From a multidisciplinary approach within the framework of landscape archaeology, the 
results obtained make it possible to break with the traditional vision of these mountainous areas 
in antiquity, showing their intense exploitation and strong anthropization, already beginning in 
the Neolithic period.
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1. Introducció

El coneixement de l’ocupació i explotació 
dels espais de muntanya a l’Antiguitat ha-
via estat condicionat durant molt de temps 
per l’escassetat d’estudis, conseqüència de 
factors diversos, com són les dificultats del 
treball arqueològic o la marginalitat en què 
han estat percebuts aquests medis per la 
historiografia. El relleu abrupte, la intensi-
tat dels processos erosius, la deficient con-
servació del registre arqueològic, la coberta 
forestal, la meteorologia extrema, són fac-
tors que dificulten la recerca arqueològica 
de camp. Aquest dèficit havia alhora ali-
mentat una percepció marginal dels espais 
montans, com a àrees marginals, poc habi-
tades o de frontera. Així, la muntanya i, 
sobretot, l’alta muntanya, havia estat tradi-
cionalment percebuda com un medi natu-
ral, caracteritzat per la marginalitat de les 
activitats humanes.

Certament aquesta situació ha anat 
canviant molt en les últimes dècades, ca-
racteritzades per un interès creixent per 
l’ocupació i explotació dels espais de mun-
tanya al llarg del temps. Els treballs pioners 
de Ch. Rendu a la Cerdanya a la dècada 
del 1990 (Rendu, 2003), d’E. Gassiot als 
Pirineus occidentals catalans (Gassiot i Ji-
ménez, 2006) i dels equips coordinats per 
Ph. Leveau als Alps occidentals (Walsh i 
Mocci, 2003; Walsh et alii, 2005; Palet et 
alii, 2003; Walsh et alii, 2007; Segard, 
2009) constitueixen el punt de partida 
d’una línia de recerca que s’ha anat enri-
quint en nous projectes amb els planteja-
ments, mètodes i tècniques de l’arqueolo-
gia del paisatge (Orengo et alii, 2014a i 
2014b; Palet et alii, 2013 i 2014; Walsh et 
alii, 2014; Gassiot et alii, 2014; Gassiot, 
2016). Els estudis paleoambientals han 
tingut també un impacte creixent en el 
marc de recerques amb un enfocament 

pluridisciplinari i diacrònic (Galop, 1998; 
Miras et alii, 2007 i 2010; Pèlachs et alii, 
2009; Ejarque et alii, 2009, 2010, 2013).

Els resultats obtinguts en diferents 
àrees de muntanya europees han qüestio-
nat la imatge tradicional, demostrant que 
l’impacte antròpic als espais altimontans 
ha estat intens des de molt antic i que 
aquests constitueixen veritables paisatges 
culturals, modelats al llarg del temps. Els 
nous plantejaments han tingut especial 
incidència als Alps i als Pirineus, on la re-
flexió sobre la qüestió de «frontera» i so-
bre el model de ciutat romana en àrees de 
muntanya ha estat plantejat en diversos 
fòrums i publicacions (Segard, 2009; Le-
veau i Palet, 2010; Gassiot, 2016; Olesti, 
2014: 322-374).

En aquest context, s’han definit noves 
arqueologies anomenades «de la muntanya» 
o «del pastoralisme», amb enfocaments 
estretament vinculats a l’Arqueologia del 
paisatge. Són estudis amb plantejaments 
pluridisciplinaris, fonamentats en la cor-
relació de dades arqueològiques, històri-
ques, paleoambientals, etnogràfiques, etc. 
A més a més, els sistemes altimontans 
constitueixen entorns idonis per a l’anàlisi 
de les interaccions socioambientals al llarg 
del temps, és a dir, per estudiar les formes 
d’adaptació de les societats humanes a la 
variabilitat natural, i les dinàmiques del 
paisatge derivades d’aquesta interacció 
(Gassiot, 2016; Palet et alii, 2012).

Els valors culturals del paisatge cons-
titueixen també un recurs per a la societat 
actual. En aquest sentit, les possibilitats 
de transferència del coneixement són àm-
plies al tractar-se d’àrees amb diferents fi-
gures de protecció del medi, que disposen 
d’òrgans de gestió i difusió del seu patri-
moni natural i cultural. Els resultats po-
den, per exemple, ser incorporats en plans 
de divulgació social i ambiental i contri-
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buir al desenvolupament de futures polí-
tiques de gestió i dinamització territorial 
(Orejas et alii, 2009).

En aquest marc, des del 2004 el Grup 
d’Investigació en Arqueologia del Paisat-
ge (GIAP) va posar en marxa a l’ICAC un 
ambiciós programa sobre l’ocupació i ex-
plotació dels espais d’alta muntanya. Fins 
a l’actualitat, als Pirineus, s’ha treballat en 
tres sectors situats a les valls andorranes 
del Madriu, Perafita i Claror, a la vall de 
la Vansa a la Serra del Cadí, i al Ripollès, 
a les capçaleres de les valls del Ter i del 
Freser (valls de Núria i Coma de Vaca i 
Ulldeter) (Ejarque, 2013; Ejarque et alii, 
2009; Ejarque et alii, 2010; Euba, 2009; 
Orengo et alii, 2013, 2014a i 2014b; Pa-
let et alii, 2013, 2014 i 2016)

Tots aquests projectes tenen com a 
objectiu principal caracteritzar el procés 

històric d’ocupació, explotació i configu-
ració d’aquests paisatges culturals d’alta 
muntanya, i el paper de les societats en la 
seva configuració mitjançant l’anàlisi de 
les formes de gestió d’aquests espais en el 
passat. La investigació s’enfoca des d’una 
perspectiva interdisciplinària, basada en 
la integració de dades obtingudes a partir 
de plantejaments teòrics i metodològics 
de l’Arqueologia del Paisatge. En conse-
qüència, la metodologia utilitzada pretén 
ser sistèmica en tant que es fonamenta en 
l’encreuament de dades obtingudes de les 
diferents tècniques paleoecològiques i ar-
queològiques utilitzades.

A Andorra, els estudis van ser impul-
sats arran de la inscripció per la UNES-
CO el juliol del 2004 de la vall del Ma-
driu-Perafita-Claror dins la llista del 
Patrimoni de la Humanitat en la catego-

Figura 1. Mapa de situació dels sectors d’estudi. (Font: autors)

https://ca.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ca.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrimoni_de_la_Humanitat
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ria de paisatge cultural. El sector d’estudi 
se situa a la capçalera de les valls a les par-
ròquies d’Escaldes-Engordany i d’En-
camp. La zona estudiada s’estenia entre 
l’estadi subalpí (1700-2200 m), amb pre-
sència de pinedes de pi negre i avets, i l’es-
tadi alpí (2200-2900 m), dominat per 
pastures i tarteres.

A la vall de la Vansa, va treballar-se a 
l’extrem occidental de la Serra del Cadí, 
de substrat calcari. La zona d’estudi s’es-
tén entre les àrees subalpina i alpina, des 
de la cota 1.700 m fins a la línia de carena 
principal (2.400 m), amb presència de pi-
nedes de pi negre i pastures. La zona té 
especial interès per la seva riquesa en re-
cursos minerals i metal·lúrgics, pastorals i 
forestals. Al Ripollès, els treballs arqueo-
lògics, encara en curs, van iniciar-se el 
2010. L’àrea d’estudi comprèn la capçale-
ra del riu Ter, a les valls de Núria i del 
Fresser, per sobre de la cota 2.000 domi-
nada per pastures i tarteres, al terme mu-
nicipal de Queralbs, i Ulldeter, a Setca-
ses, àrea dominada per la presència de 
pinedes de pi negre i pastures.

2. Metodologia

La investigació arqueològica ha compor-
tat la integració d’informació extreta amb 
tècniques diverses: fotointerpretació i fo-
togrametria, prospecció, arqueomorfolo-
gia i topografia d’estructures, excavacions 
arqueològiques (sondejos de diagnòstic i 
excavacions en extensió), anàlisi docu-
mental i, finalment, la integració d’aquesta 
informació en una base de dades geogràfi-
ques i l’anàlisi amb sistemes d’informació 
geogràfica. Les prospeccions i l’estudi ar-
queomorfològic són precedits per treballs 
de fotointerpretació que permeten realit-
zar un primer diagnòstic de la potenciali-

tat arqueològica de les zones d’estudi, pla-
nificar els treballs de prospecció i realitzar 
planimetries prèvies de les estructures ar-
queològiques visibles des de l’aire. Per 
això resulta necessària la creació d’una 
base cartogràfica en un entorn SIG geore-
ferenciat que faciliti el desenvolupament 
dels treballs de fotointerpretació i, poste-
riorment prospecció i sondeig arqueolò-
gic. La fotointerpretació es va realitzar en 
un entorn SIG, en el qual una capa de po-
lilínies s’emprava per dibuixar sobre orto-
fotomapes georefenciats totes les possibles 
estructures antròpiques. Els plànols preli-
minars obtinguts de les estructures, esca-
lats, van facilitar la tasca sobre el terreny 
on en molts casos només va ser necessari 
realitzar petites correccions als plànols. 
Els treballs de prospecció arqueològica so-
bre el terreny van ser de tipus extensiu per 
cobrir la totalitat del territori maximit-
zant així la possibilitat de trobar estructu-
res d’origen antròpic i per adaptar-se a la 
variabilitat altitudinal i al predomini de 
vegetació herbàcia, arbustiva i forestal que 
limitaven la fotointerpretació. La catalo-
gació d’estructures en el camp es va realit-
zar sobre la base de la utilització de fitxes 
en les quals es va anotar la informació re-
lativa a les estructures i la seva relació amb 
l’entorn, la seva funcionalitat i possible 
cronologia. La ubicació d’aquelles estruc-
tures que no van poder ser prèviament lo-
calitzades en la fotografia aèria es va resse-
nyar, en primer lloc, al mapa topogràfic 1: 
5.000. També es va utilitzar un receptor 
GPS de mà amb una variabilitat de 5 me-
tres. La utilització d’un GPS va ser de 
gran utilitat per a la ubicació d’aquelles 
estructures no localitzades en la fotografia 
aèria i a les que no podien aplicar-se refe-
rents topogràfics clars per a la seva ubica-
ció en els mapes de localització d’estruc-
tures.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Paisatge_cultural
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Les prospeccions arqueològiques van 
permetre realitzar una avaluació arqueo-
lògica de les diferents estructures docu-
mentades i proposar aquelles favorables a 
una millor caracterització mitjançant el 
seu diagnòstic arqueològic amb sondejos 
o l’excavació en extensió. Els sondejos de 
diagnòstic han consistit en l’excavació 
manual de cales en les estructures, a fi 
d’obtenir una estratigrafia que reflecteixi 
les seqüències de construcció - ocupació i 
abandonament. Els sondejos van propor-
cionar a més sediment per a les anàlisis 
paleobotàniques (estudis antracològics i 
de macrorestes vegetals) i micromorfolò-
gics. S’han obtingut datacions radiocar-
bòniques per a totes les estructures exca-
vades, realitzades als laboratoris de 
Poznań (Polònia) i BETA (EUA). Els 
treballs d’excavació s’han registrat mit-
jançant tècniques fotogramètriques i de 
geoposicionament mitjançant DGPS. 
D’aquesta manera s’ha obtingut una to-
pografia de gran detall de les estructures i 
s’ha procedit a generar una reconstrucció 
volumètrica del procés d’excavació arque-
ològica, combinant estereofotogrametria 
digital, DGPS i modelatge 3D a partir de 
vòxels (Orengo, 2013).

Les dades arqueològiques obtingudes 
s’han creuat amb els resultats dels estudis 
paleoambientals multi-proxy, amb una 
alta resolució temporal i espacial que in-
tegren descriptors paleoambientals com 
pol·len, microcarbons, sedimentologia, 
espores de fongs i altres microfòssils no 
pol·línics. Aquests, s’han dut a terme so-
bre seqüències sedimentàries naturals lo-
calitzades en les proximitats dels jaci-
ments arqueològics, per tal de garantir 
una òptima correlació de dades paleoam-
bientals i arqueològiques (Ejarque, 2013; 
Ejarque et alii, 2009 i 2010; Miras et alii, 
2007 i 2010).

3.  Resultats: arqueologia i patrimoni en 
espais altimontans

A les capçaleres del Ter, s’han inventariat 
un total de 430 estructures, de les quals 
39 han estat sondejades. Es disposa de 38 
datacions radiocarbòniques en nivells ar-
queològics associats en la seva totalitat a 
ocupacions ramaderes (cabanes, abrics, 
cova, tancats, munyidores) (Palet et alii, 
2016). A la Serra del Cadí, van documen-
tar-se un total de 139 estructures associa-
des a l’activitat ramadera, l’explotació 
agrària, la mineria i la metal·lúrgia i l’ex-
plotació del bosc (carboneig). Van dur-se 
a terme excavacions arqueològiques en 5 
jaciments i es disposa d’un total de 29 da-
tacions radiocarbòniques (Palet et alii, 
2013 i 2014). A les valls del Madriu-Pe-
rafita-Claror van catalogar-se un total de 
421 estructures de cronologies i tipologi-
es molt diverses (abrics, cabanes, tancats, 
munyidores, caves, forns, carboneres, tú-
muls) relacionades amb activitats rama-
deres i amb l’explotació de recursos fores-
tals. Les estructures localitzades a la vall 
de Perafita-Claror es relacionen en la seva 
totalitat amb l’explotació ramadera, en 
contrast amb la capçalera de la vall de 
Madriu, on les estratègies d’explotació de 
l’entorn desenvolupen un espectre més 
ampli (pasturatge, explotació forestal). 
Van ser realitzats un total de 57 sondejos 
arqueològics en 55 estructures. Aquests 
sondejos han permès recuperar material 
orgànic en estratigrafies a partir del qual 
s’han obtingut 61 datacions radiocarbò-
niques (Palet et alii, 2013, 2015 i 2016).

Les datacions proporcionen un mo-
del cronològic d’alta resolució amb una 
dinàmica d’ocupació que s’inicia al meso-
lític, a les valls andorranes, i cap al final 
del neolític mitjà a les capçaleres del Ter i 
a la Serra del Cadí, i que es manté fins a 
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l’època contemporània, exceptuant els 
períodes del Bronze mitjà i final i el Ferro 
que defineixen una discontinuïtat en el 
model cronològic, relacionada amb un 
hiatus en les dinàmiques d’ocupació. 
Tota aquesta investigació arqueològica ha 
permès desenvolupar una història de les 
activitats realitzades en aquestes valls al 
llarg del temps. Els resultats permeten di-
buixar un paisatge densament explotat, i 
demostren la profunda i antiga antropit-
zació dels espais altimontans pirinencs.

3.1.  Les primeres evidències d’explotació 
pastoral. Del Neolític antic a l’Edat 
del Bronze

Els treballs del GIAP ja publicats duts a 
terme a les valls del Madriu-Perafita-Cla-
ror van documentar les primeres evidèn-
cies d’explotació pastoral al Neolític an-
tic, cap a mitjans del V mil·lenni aC, 
relacionades amb activitats ramaderes iti-
nerants i amb l’explotació de recursos di-
versificats (caça, pesca i recol·lecció) 
(Orengo et alii, 2014a). En efecte, el re-
gistre arqueològic va evidenciar restes 
d’ocupació pastoral en dues cabanes, una 
al jaciment de la Pleta de les Bacives 
(2.530 m) a la vall del Madriu, i una sego-
na al jaciment de la Torbera de Perafita I, 
a la vall de Perafita. En aquesta vall, l’ex-
plotació ramadera s’intensifica durant el 
Neolític mitjà, fet documentat en diver-
ses cabanes a la capçalera de la vall amb 
nivells d’ocupació situats a finals del IV 
mil·lenni aC i durant el III mil·lenni aC 
(Torbera de Perafita I, Planells de Perafi-
ta) (Orengo 2010; Orengo et alii, 2014a). 
Cal destacar que aquest registre arqueolò-
gic presenta una correlació amb les dades 
pol·líniques obtingudes als estadis alpí i 
subalpí (entre 2.185 i 2.540 m) a les valls 
de Perafita i de Madriu, que posen de ma-

nifest un procés de desforestació de la pi-
neda, l’extensió de pastures supraforestals 
i un increment d’indicadors associats a 
pràctiques pastorals locals durant el Neo-
lític antic i mitjà que culminen en el Neo-
lític final (Miras et alii, 2007 i 2010; 
Ejarque 2009; Ejarque et alii, 2009 i 
2013).

A les Capçaleres del Ter, les primeres 
ocupacions ramaderes documentades són 
més tardanes i se situen a finals del IV 
mil·lenni aC i durant el III mil·lenni aC 
(Palet et alii, 2016). Cal destacar una ocu-
pació en cova a la Coma de l’Embut (cova 
338) a la vall de Núria, al vessant nord del 
massís del Puigmal, situada a la cota 
2.235. La cova es localitza a la vora del 
camí del Puigmal que porta cap a aquest 
cim i el coll de Finestrelles, en un sector 
de substrat calcari. Un sondeig realitzat a 
la seva entrada va permetre datar per 14C 
l’inici de l’ocupació a finals del IV mil-
lenni aC (Poz-50653. cal 3360 BC–3098 
BC). La seqüència estratigràfica va pro-
porcionar abundants carbons, ceràmica a 
mà grollera reduïda i força fauna molt 
fragmentada. L’estudi arqueozoològic, en 
curs a càrrec de L. Colominas (2016), 
mostra la presència de restes d’ovicaprins 
en els nivells medievals, i de restes proba-
blement de consum molt esmicolades en 
els nivells neolítics. L’anàlisi antracològi-
ca ha indicat la presència quasi exclusiva 
de Pinus uncinata, fet que suggereix la 
presència propera de bosc de pi negre 
(Euba, 2016).

En aquest mateix sector, en un replà 
amb forma de cubeta sobre el Forat de 
l’Embut (2.275m), va documentar-se un 
nivell d’ocupació datat al Neolític final 
(Poz-43816. Cal. 2205 BC–2019 BC), 
sota els nivells d’un tancat d’època mo-
derna. Aquest nivell va proporcionar 
també abundants carbons amb presència 



Treballs d’Arqueologia, 2017, núm. 21 83

Josep M. Palet Martínez, Arnau Garcia Molsosa,  
Hèctor A. Orengo Romeu, Tania Polonio Alamino

Els espais altimontans pirenaics orientals  
a l’Antiguitat: 10 anys d’estudis en arqueologia  

del paisatge del GIAP-ICAC

exclusiva de Pinus uncinata, reforçant la 
idea d’un entorn de bosc proper al jaci-
ment (Euba, 2016).

L’ocupació ramadera neolítica queda 
també ben documentada a la capçalera de 
la Coma del Fresser a les pastures que en-
volten la torbera d’Aigols Podrits. S’han 
identificat dos espais ramaders, Aigols 
Podrits I (2.440m) i II (2.470m) en un 
altiplà travessat pel Camí de Núria a Ull-
deter (GR11) en sentit est-oest. S’han do-
cumentat dues estructures ramaderes, un 
tancat (313) i una llar de cubeta semiex-
cavada (346). La llar va ser documentada 
sota una cabana d’època iberoromana 
(346) en les excavacions del 2016, associ-
ada a un nivell d’ocupació datat per 14C al 
final del neolític mitjà, amb una cronolo-
gia d’inici i final d’ocupació situada en-
torn el 3.300-2.900 aC, contemporani de 

l’hàbitat en cova del Puigmal. Es tracta 
d’un foc exterior, sobre una llar de cubeta 
amb arranjament amb blocs amb forma 
de «U», en un espai d’hàbitat i d’activitat 
ramadera.

L’ocupació neolítica a la capçalera 
del Fresser es reforça amb el tancat 313. 
De forma ovoide, l’estructura delimitada 
amb blocs es recolza en un aflorament del 
substrat i tanca una superfície d’uns 
100m2. El nivell d’ocupació va ser datat 
al Neolític final (Poz-50657; cal. 2876BC 
- 2627BC). D’altra banda, l’anàlisi antra-
cològica d’aquests nivells indica també la 
presència exclusiva de Pinus uncinata, as-
sociada a un entorn de bosc proper als ja-
ciments, també en aquesta àrea més alta a 
la capçalera de la vall (Euba, 2016).

La presència d’activitats ramaderes al 
Neolític final es documenta també al jaci-

Figura 2. Vista general de les estructures d’Aigols Podrits I i II. (Font: J.M. Palet)
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ment de Coma de Vaca I (2.110m). Es 
tracta d’un jaciment complex, situat en un 
petit replà en cubeta al vessant nord del 
Torreneules, en el qual es conserven nom-
broses estructures ramaderes d’època ro-
mana i altmedieval (Palet et alii, 2016). 
S’han documentat nivells d’ocupació da-
tats per radiocarboni en aquesta fase (Poz-
74954; cal. 2871BC - 2577BC), però des-
vinculats de les estructures, les quals els 
cobreixen. Cal destacar les restes d’ocupa-
ció neolítica documentades sota la cabana 
114, amb presència d’abundant material 
ceràmic a mà ben conservat, groller, de 
cocció reduïda i oxidada (contenidors, 
bols i cassoletes), relacionat amb un hàbi-
tat destruït per les construccions posteri-
ors. Aquesta ocupació ha estat datada per 
radiocarboni a l’inici de l’edat del Bronze 
(Poz-57886; cal. 2029BC-1779BC).

La presència en aquest sector alti-
montà de comunitats neolítiques de ca-
ràcter ramader és doncs força significativa 
durant el Neolític mitjà i final a les tres 
valls estudiades (vall de Núria, Coma de 
Vaca i capçalera del Fresser).

Aquestes dades són coherents amb 
l’evidència arqueològica que havia estat 
documentada a les valls del Madriu, Pera-
fita i Claror, en les quals diversos jaci-
ments registren una ocupació associada a 
activitats de pasturatge importants des de 
la fi del IV mil·lenni aC i durant el Neolí-
tic final (Ejarque, 2013; Orengo et alii, 
2014a). A la capçalera del Madriu, desta-
ca especialment el jaciment dels Estanys, 
un nucli d’habitació amb tancats rama-
ders associats, situat a la cota 2.530 m. El 
jaciment es compon de quatre estructures 
d’hàbitat i dues estructures de tancament. 
Les datacions dels nivells d’ocupació de 
les diferents estructures sondejades van 
documentar una ocupació uniforme situ-
ada al període final del Neolític, amb una 

forquilla cronològica que cobreix els dar-
rers tres segles del segon mil·lenni aC 
(Orengo, 2010; Orengo et alii, 2014a).

En aquestes valls andorranes, la in-
tensificació de l’ocupació és especialment 
clara i el registre arqueològic presenta una 
significativa correlació amb les dades pa-
leoambientals obtingudes. Aquestes po-
sen de manifest processos de desforestació 
de la pineda, l’extensió de pastures supra-
forestals a la vall de Perafita i un incre-
ment progressiu dels indicadors associats 
a pràctiques pastorals locals que s’intensi-
fiquen durant el Neolític final (Ejarque, 
2013). A la capçalera del Madriu, el regis-
tre de l’Estany Forcat (2.531 m) docu-
menta a partir del 2.800 cal. aC i fins al 
1.650 cal. aC una desforestació de la pi-
neda a nivell local, accentuada al voltant 
del 2.450 cal. aC, moment a partir del 
qual les àrees més elevades del Madriu, al 
voltant de l’Estany Forcat, són desforesta-
des i ocupades per prats alpins (Ejarque, 
2013). L’increment d’indicadors antrò-
pics durant aquesta fase mostra la forta 
orientació ramadera d’aquestes desfores-
tacions.

A les capçaleres del Ter, pensem que el 
registre es relacionaria igualment amb pe-
tites comunitats ramaderes estacionals, 
que aprofitarien la presència de pastures, 
juntament amb activitats de cacera i recol-
lecció en zones de bosc. La presència 
d’aquestes zones forestals fins a les capçale-
res de les valls per sobre de la cota 2.450m, 
ben documentat pel registre antracològic 
dels jaciments, contrasta amb l’actual pai-
satge de prat alpí amb absència absoluta de 
bosc. En resum, el Neolític final significa 
la culminació d’aquest procés d’obertura 
del mitjà per la intensificació de les activi-
tats ramaderes, documentat d’una manera 
especialment intensa en els registres pol-
línics del Madriu i de Perafita.
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Com en d’altres sectors estudiats del 
Pirineu axial (Gassiot, 2016: 125-145), el 
període que comprèn l’edat del Bronze i 
l’edat del Ferro no ha produït evidències 
arqueològiques d’assentament en cap dels 
sectors altimontans estudiats. Probable-
ment aquest hiatus no significa un aban-
donament de les activitats humanes du-
rant aquest període, sinó un canvi en les 
formes d’habitat o en les dinàmiques 
d’ocupació, ja que els registres paleoam-
bientals a les valls del Madriu-Perafita-
Claror i els grans tancats documentats 
durant aquest període al jaciment del Go-
leró al Cadí suggereixen la continuïtat de 
les activitats antròpiques (Miras et alii, 
2010; Ejarque, 2013; Palet et alii, 2014). 
Els estudis micromorfològics en curs de 
sediments naturals associats a les activi-
tats ramaderes podrien aportar noves da-
des sobre aquesta qüestió, a través del seu 
impacte antròpic en el paisatge i les dinà-
miques sedimentàries associades (Polonio 
et alii, 2016).

Un dels aspectes a considerar és la 
possibilitat de l’ús d’altres tècniques cons-
tructives en aquesta fase, fet suggerit pel 
registre arqueològic del jaciment del Go-
leró (Serra del Cadí, l’Alt Urgell), on va 
ser documentada la presència de grans re-
cintes circulars, d’uns 30 metres de dià-
metre. Aquests van interpretar-se com 
tancats ramaders, encara que no va des-
cartar-se una funcionalitat com a espai 
d’hàbitat, datat al voltant dels segles vii-
vi aC (Palet et alii, 2013 i 2014). Els cer-
cles van ser identificats pels talussos peri-
metrals de delimitació, realitzats amb 
terra compactada sobre la qual probable-
ment s’aixecava una tanca construïda 
amb materials peribles. Aquest tipus d’es-
tructures i construccions amb materials 
peribles presenta una escassa visibilitat 
arqueològica.

3.2 El període romà i l’Antiguitat tardana

L’antropització dels espais altimontans 
pirinencs s’inscriu com hem vist en una 
dinàmica de llarga durada. El registre ar-
queològic mostra, però, una intensifica-
ció de les dinàmiques d’ocupació de les 
valls estudiades en època romana. En líni-
es generals, durant aquest període s’ob-
serva un increment de les activitats, amb 
una explotació més diversificada i especi-
alitzada del medi a les capçaleres del Se-
gre, a Andorra i la Serra del Cadí (rama-
deria, explotació de la resina i el carbó de 
pi, activitats metal·lúrgiques associades a 
la producció del ferro), i una activitat ra-
madera més intensa a les capçaleres del 
Ter (Orengo et alii, 2013; Palet et alii, 
2014; Palet et alii, 2016).

Les primeres evidències per aquesta 
fase han estat documentades a la capçale-
ra del Fresser i marquen l’inici d’una in-
tensificació de l’activitat ramadera en 
aquest sector del Pirineu oriental. Es trac-
ta d’una cabana al jaciment d’Aigols Po-
drits II, de forma quadrangular i d’uns 
12-15 m2 de superfície, recolzada en un 
aflorament del substrat. Va ser excavada 
parcialment, documentant-se la seva mei-
tat nord-est, definida per un mur de basa-
ment en pedra seca, amb presència d’un 
forat de pal a l’interior, d’uns 20 cm de 
diàmetre, que sostindria la coberta feta 
amb material periple, no conservat. Els 
nivells d’ocupació, datats per 14C entre 
els segles ii i i aC., van proporcionar un 
clau llarg de ferro relacionat amb l’estruc-
tura de coberta i ceràmica comuna grolle-
ra, reduïda a torn ibèrica i comuna roma-
na, indicativa d’una ocupació de l’ibèric 
final (Palet et alii, 2017).

A la vall de Coma de Vaca, els jaci-
ments de Coma de Vaca I i de Jaça del 
Mig han proporcionat també estructures 
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ramaderes d’època romana, posant en 
evidència una ocupació intensa de la vall 
que s’inicia cap al segle i dC i continua al 
llarg del període romà i visigòtic (i-vii 
dC). Destaca especialment la cabana 114 
a Coma de Vaca I, datada pel material ce-
ràmic entre finals del segle i dC. i els se-

gles ii/iii dC (TSH, Africana A, ceràmica 
comuna africana).

L’estructura, excavada en extensió, 
s’emplaça en un espai ramader amb una 
ocupació de llarga durada que cobriria 
des de la prehistòria a l’època moderna, 
format per una agrupació de 36 estructu-

Figura 3. Mapa amb la situació de les estructures sondejades a la vall de Coma de Vaca (Que-
ralbs). (Font: autors)
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res (tancats i cabanes), situada al vessant 
nord de la vall, en un replà, al peu de la 
tartera de la Baga de Torreneules, a 2.150 
m. La cabana, de forma rectangular, defi-
neix un àmbit d’uns 20 m2 (5 x 4 m) i està 
lleugerament sobre-excavada en el subs-
trat. El nivell de base a l’interior de l’es-
tructura correspon a l’arranjament o pre-
paració del mateix substrat morrènic i de 
tartera, previ a la construcció de la caba-
na. Aquest nivell caracteritzat per la pre-

sència de molt material ceràmic ben con-
servat, datat al final del Neolític, confirma 
que en època romana la cabana va instal-
lar-se sobre una ocupació anterior.

En relació amb la seva funcionalitat, 
les seves dimensions relativament modes-
tes permeten pensar en un establiment 
d’estiu destinat a l’explotació pastoral i 
forestal de l’espai altimontà. Cal tenir en 
compte també que aquests espais d’explo-
tació ramadera se situen a la vora de l’iti-

Figura 4. Ortofotografia de la cabana 114 amb els nivells d’ocupació romana 214-215 i el retall 
i nivells d’abandonament d’època altmedieval 212 i 217. (Font: A. García i H.A. Orengo)
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nerari que comunica les valls de Campro-
don amb la vall de Núria, pel coll dels 
Tres Pics, i amb la Cerdanya, pel coll de 
Finestrelles. Aquest emplaçament, a mig 
camí entre l’alt Ter i la Cerdanya, a l’alt 
Segre, suggereix també que fos un punt 
de parada o de control a la vora del camí 
que travessava aquest sector dels Pirineus 
orientals en sentit est-oest (Palet et alii, 
2014; Palet et alii, 2016).

L’activitat ramadera ha estat també 
documentada al massís del Puigmal, al ja-
ciment de Fontalba (Queralbs). Les inter-
vencions en aquest jaciment, situat a uns 
2.100 m d’altitud, han documentat una 
cabana i un tancat que corresponen a 
ocupacions pastorals d’època romana (se-
gles i-v dC) En aquestes estructures des-
taca la presència de ceràmica romana de 
cuina i d’importació (ceràmica comuna 
africana), fet que suggereix una activitat 
comercial i, per tant, la inclusió d’aques-
tes zones altimontanes en xarxes comerci-
als regionals antigues (Palet et alii, 2016).

A les valls del Madriu-Perafita-Cla-
ror, la recerca havia posat també en evi-
dència un augment en intensitat de l’acti-
vitat ramadera, plasmat en la presència de 
diverses estructures ramaderes: tancats 
per ramat a la capçalera del Madriu datats 
al segle i dC i a la vall de Perafita, on va 
excavar-se un corredor o munyidora, 
amb dues datacions radiocarbòniques en 
el seu nivell d’ús corresponents al segle iv 
dC. S’han documentat també estructures 
d’hàbitat relacionades amb activitats de 
tipus pastoral: una cabana al jaciment de 
Planells de Perafita I, datada a mitjans del 
segle iii dC, i una cabana al jaciment de 
Pleta de les Bacives I, datada al segle v 
(Orengo, 2010: 263-279; Palet et alii, 
2013 i 2015). Les evidències arqueològi-
ques, per tant, mostren l’explotació ra-
madera del conjunt de les valls del Ma-

driu-Perafita-Claror en època romana i 
tardoantiga. Destaca per la seva singulari-
tat la documentació d’un corredor o mu-
nyidora, és a dir una explotació del tipus 
orri, dedicada a la producció de llet i for-
matge.

Les dades paleoambientals de les se-
qüències torboses i lacustres estudiades a 
la vall del Madriu corroboraren aquesta 
situació, documentant un augment gene-
ral de les activitats pastorals entre ca. 300 
cal. aC i ca. 800 cal. dC, amb un procés 
d’obertura forestal i d’expansió de pastu-
res supraforestals, de tàxons nitròfil-rude-
rals i d’espores copròfiles (Miras et alii, 
2007; Ejarque et alii, 2010; Ejarque, 
2013).

Tanmateix, en aquestes valls s’ha do-
cumentat una explotació més diversifica-
da i especialitzada del medi, evidenciada 
per un conjunt de set forns dedicats a 
l’explotació de la resina del pi negre (Pi-
nus mugo ssp. Uncinata) (Orengo, 2010; 
Orengo et alii, 2013; Palet et alii, 2014 i 
2015), situats a la capçalera de la vall del 
Madriu als jaciments del Pla de l’Ingla i 
de Riu dels Orris III, entre els 2.200 m i 
els 2.350 m d’altitud. Un dels forns va ser 
excavat en extensió (M157), i la resta van 
ser sondejats o netejats del nivell de terra 
superficial per poder delimitar la seva si-
tuació i definir la seva tipologia.

El forn excavat en extensió (M157, 
figura 5), presentava una càmera de coc-
ció de forma circular d’aproximadament 
1,5 m de diàmetre, parcialment arrasada, 
amb parets de terra argilosa cuita d’uns 
10 cm de gruix. El sòl d’aquest forn tenia 
una base de terra termoalterada sobre la 
qual s’assentava un paviment de pedres 
planes per tal de refractar la calor. Aquest 
paviment formava una cubeta inclinada 
cap a una obertura d’evacuació d’uns 18 
cm de diàmetre. Aquest orifici en l’es-
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tructura conduiria, per mitjà d’una cana-
lització, a una cubeta on es recolliria la 
producció de resina. L’orifici d’evacuació 
del forn mantenia els sediments originals 
de l’últim ús de l’estructura, amb restes 
de fragments de fusta, poc carbonitzats 
(Euba, 2009) resultat d’una exposició 
poc intensa a l’acció del foc que permetria 
l’extracció de la resina sense exposar la 
fusta a una carbonització excessiva. L’in-
terior de l’estructura d’evacuació i les res-
tes de fusta recuperades presenten addici-
ons de resina documentades en l’àmbit 
macroscòpic i microscòpic. Un dels forns 
sondejats al jaciment del Pla de l’Ingla 
(M052) va proporcionar una sèrie de 
troncs cremats, d’uns 15 cm de grossor, 
apilats al costat de l’estructura del forn un 
cop obtinguda la «pega» (Euba, 2009; 
Orengo et alii, 2013; Palet et alii, 2015).

Les evidències paleoambientals van 
aportar també informació per a l’estudi 
d’aquest tipus d’explotació forestal, re-
flectint l’existència d’una obertura de la 
pineda acompanyada de l’extensió de for-
macions herbàcies a l’àrea (Miras et alii, 
2007), procés accentuat a partir de la data 
en què es documenta l’activitat dels forns 
(segle ii dC). El registre paleoambiental 
va posar en evidència, a més, dues fases 
d’explotació forestal, la primera coinci-
dent amb el període altimperial (se-
gles i-ii dC), i una segona amb el període 
baiximperial (iv-v dC), contemporànies 
de les diferents etapes d’activitat dels 
forns (Ejarque, 2013; Orengo et alii, 
2013).

Sabem que l’explotació de resines de 
pi negre era molt apreciada a l’antiguitat 
(Orengo et alii, 2013). La documentada a 
la vall del Madriu correspon a la de destil-
lació per acció del foc, ben descrita per 
Plini el vell (Nat. Hist. XVI, 52). Aquest 
autor es refereix expressament a l’explota-

cio de Pinus mugo, del qual Pinus uncina-
ta està considerat una subespècie, caracte-
rística de les zones d’alta muntanya. Es 
tractaria, per tant, d’una explotació de 
resina mitjançant forn de caràcter inten-
siu, la qual es complementaria segura-
ment amb la producció de carbó vegetal 
(Orengo, 2010: 274-275).

Els treballs a la Serra del Cadí van 
permetre documentar un altre tipus d’ac-
tivitat característica de les àrees de mun-
tanya, ben documentada en època roma-
na: l’extracció i primera reducció del ferro 
(Palet et alii, 2013 i 2014). Aquesta acti-
vitat va documentar-se en dos jaciments 
situats a l’extrem occidental de la Serra al 
terme de La Vansa-Fórnols, el Goleró i 
Pradell, tots dos situats a la carena princi-
pal del Cadí, a uns 2.000 m d’altitud. Al 
jaciment del Goleró van excavar-se tres 
forns amb una cronologia situada entre 
els segles i-iii dC, destinats a realitzar una 
primera reducció del mineral de ferro per 
tal de poder facilitar el seu transport a co-
tes inferiors. Els forns es caracteritzen per 
estructures senzilles, de planta circular 
d’1,5 m de diàmetre amb aixecament de 
la cambra de cocció en cuba, o també de 
planta ovoide d’uns 2 m de longitud mà-
xima amb paviments refractaris. Els ni-

Figura 5. Fotografia del forn de pega M157 a 
Riu dels Orris III. (Font: J.M. Palet)
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vells associats a l’ús dels forns van propor-
cionar abundant material ceràmic (TS 
Hispànica, ceràmica comuna reduïda i 
ceràmica comuna reduïda ibèrica), mate-
rial que proporciona una datació força 
precisa entorn de la segona meitat del se-
gle i dC. Les datacions radiocarbòniques 
obtingudes suggeriren l’inici de l’explota-
ció metal·lúrgica en un moment anterior, 
cap a inicis del segle i aC. Les excavacions 
van evidenciar diverses fases d’ús, la més 
recent de les quals va datar-se per material 
arqueològic de superfície al voltant del se-
gle ii dC (ceràmica comuna africana, 
Africana A) (Palet et alii, 2013 i 2014). A 
la vora del Goleró, al jaciment de Pradell, 
van documentar-se diverses rases mineres 
relacionades amb aquest tipus d’explota-
ció. L’impacte d’aquestes activitats en el 
paisatge va poder-se documentar en l’es-

tudi paleoambiental de la torbera de Pra-
dell (1.915 m), propera als jaciments co-
mentats. La base del registre situava entre 
els segles vi-ix un paisatge relativament 
obert, que pot relacionar-se amb les acti-
vitats mineres i ramaderes del període 
romà (Ejarque et alii, 2009).

La intensificació de les activitats ra-
maderes a l’antiguitat tardana és molt re-
marcable a les capçaleres del Ter i han 
pogut ser ben estudiades en dos jaci-
ments: Fontalba (2.100 m.), al vessant 
sud del Puigmal, i Jaça del Mig (2.080 
m.), a la vall de Coma de Vaca. A Fontal-
ba va excavar-se un fons de cabana (es-
tructura 333), amb una seqüència d’ocu-
pació i d’abandonament amb ceràmica 
comuna i grollera, datada per 14C als se-
gles v-vi dC. Unes cronologies similars va 
proporcionar l’explotació ramadera do-

Figura 6. Vista dels forns metal·lúrgics del Goleró (La Vansa-Fórnols). (Font: J.M. Palet)
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cumentada a Jaça del Mig (segles iv-vii 
dC). Aquests dos espais d’explotació ra-
madera tenen continuïtat en època medi-
eval (segles ix-xi).

Especial atenció mereix per la seva ti-
pologia i cronologia el jaciment de Jaça 
del Mig. Es tracta d’un espai ramader si-
tuat en un replà al vessant, format per un 
conjunt de tancats de formes rodones i 
ovoides i diverses cabanes excavades al 
terreny. Una de les cabanes sondejades 
(191), de planta semicircular, es trobava 
parcialment excavada al vessant. Presenta-
va basament de pedra i un aixecament 
amb material perible. L’estratigrafia va 
evidenciar dues fases d’ocupació: la més 
antiga, romana, va ser datada per 14C als 
segles iii-iv dC, i va proporcionar abun-
dant material arqueològic, amb ceràmica 
grollera oxidada i reduïda (olles, cassoles, 
gots i plats), objectes metàl·lics (claus de 
ferro) i vidre. La segona fase, amb abun-
dant ceràmica grollera, va ser datada als 
segles viii-ix dC per radiocarboni. 
L’abun dant material arqueològic de cuina 
aparegut, així com la presència d’objectes 
metàl·lics i de vidre, indica que es tracta 
d’un assentament de certa entitat.

Va excavar-se també un tancat (190) 
situat a la vora de la cabana que va docu-
mentar dues fases d’ocupació, la més an-
tiga datada als segles vi-vii, i una segona 
situada ja a l’edat mitjana (segles ix-x). El 
nivell d’ocupació de la primera fase va 
proporcionar ceràmica grollera i vidre 
(un coll d’ampolleta), material que corro-
bora que el tancat i la cabana van ser coe-
tànies a l’Antiguitat tardana. Els dos jaci-
ments comentats ,  específ icament 
ramaders, tindrien el seu origen al perío-
de romà i es desenvoluparien en època 
tardoantiga i altmedieval i plasmen la im-
portància i intensitat de l’explotació ra-
madera en aquestes valls. Les anàlisis pa-

leoambientals a les capçaleres del Ter en 
curs, documenten diverses fases de desfo-
restació entre els segles vi i viii, relaciona-
des amb l’aprofitament de pastures i l’ex-
tensió d’activitats ramaderes (Palet et alii, 
2012; Palet et alii, 2014).

El període romà evidència, per tant, 
una diversificació, i especialització de les 
activitats econòmiques amb l’explotació 
de recursos forestals (obtenció de resina i 
fusta, carboneig), ramaders i, a menor al-
titud, agrícoles (Palet et al. 2013 i 2014). 
S’observa a més que aquesta variabilitat 
no és únicament a escala regional en el 
marc pirinenc (Galop 2005), sinó que 
també es dóna d’una manera destacada a 
escala micro-regional, entre valls i dife-
rents sectors d’una mateixa vall (Ejarque 
2013). Així doncs, en època romana, els 
Pirineus en general i l’alta muntanya en 
particular, constituïen espais comple-
mentaris de les zones de mitja muntanya i 
de plana, i oferien recursos específics de 
gran importància. Aquestes formes 
d’ocupació de la muntanya la defineixen 
com una àrea accessible, ben comunica-
da, totalment integrada en una economia 
i una societat que, en part, depenia 
d’aquests recursos (Leveau i Palet, 2010; 
Orengo et alii, 2013).

4.  Discussió: Roma i els territoris  
de muntanya

Les dades exposades indiquen que, als es-
pais altimontans pirinencs estudiats, 
l’Antiguitat apareix com un període d’in-
tensificació de la dinàmica d’ocupació del 
territori. En aquest sentit, es posa en re-
lleu la utilitat de l’arqueologia del paisat-
ge en la reflexió sobre l’organització dels 
territoris i la integració de les zones d’alta 
muntanya a les xarxes de control territori-
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al romà. Els resultats obtinguts reforcen 
la imatge d’un espai pirinenc altimontà 
força ocupat a partir del període romà, fet 
que hem assenyalat en diverses publicaci-
ons i s’ha posat de manifest en les àrees 
d’estudi tant pels estudis arqueològics 
com paleoambientals (Ejarque, 2013; 
Orengo et alii, 2013; Palet et alii, 2014 i 
2015). Aquesta explotació dels recursos 
pirenaics a l’alt Imperi ha estat també do-
cumentada en diverses valls de la Nogue-
ra Pallaresa, en relació a l’explotació del 
ferro (Gassiot i Jiménez, 2006; Gassiot, 
2016), i també assenyalada en el context 
ceretà (Olesti, 2014).

Els treballs duts a terme en àrees pro-
peres, al nord de la Cerdanya, al massís del 
Carlit, a la muntanya d’Enveig, havien 
proposat, al contrari, un retrocés durant el 
període romà de les activitats ramaderes 
estacionals, amb traces difuses d’ocupació 
pastoral, situació que havia estat interpre-
tada com a reflex d’una certa marginalitat 
de l’espai montà a favor de l’expansió agrí-
cola de la plana (Rendu, 2003: 520). En 
aquest mateix sentit, estudis de territori en 
sectors pirinencs atlàntics (vall d’Ossau) 
(Rendu et alii, 2013) o als Alps occiden-
tals (Walsh, 2005; Segard, 2009) han co-
incidit en el fet que el període romà no es 
corresponia a una fase d’increment de 
l’activitat ramadera.

Pensem que aquest contrast s’explica 
no tant per una fase de replegament de les 
activitats econòmiques, sinó d’especialit-
zació i diversificació de les activitats i de 
les formes d’ocupació del territori, a esca-
la regional, i també microregional (Leve-
au, 2009; Leveau i Palet, 2010; Palet et 
alii, 2014). Aquesta seria una de les apor-
tacions de l’arqueologia del paisatge a 
l’estudi d’espais altimontans.

En realitat, les valls estudiades de 
l’Alt Segre i l’Alt Ter constituïen espais 

ben comunicats a través d’una xarxa vià-
ria pirinenca antiga que enllaçava la Gàl-
lia Narbonesa i la Hispània Tarraconen-
se. Al centre d’aquestes valls destaca la 
plana de la Cerdanya on se situa la ciutat 
romana de Iulia Libica (Llívia), fundada 
al darrer quart del segle i aC (Olesti, 
2014: 357-359), i que constitueix el prin-
cipal nucli urbà a la regió en època alt im-
perial. Altiplà travessat en sentit nord-est/
sud-oest per una important via de comu-
nicació a través de la vall del Segre i del 
Tet. Sobre aquest eix, diverses vies secun-
dàries amb orientació nord-sud comuni-
caven les dos vessants pirinenques. La vall 
del Madriu constituiria, en aquest con-
text, un eix viari secundari, de caire més 
regional, complementari de la via princi-
pal del Segre (Orengo, 2010). Un itinera-
ri similar existiria en sentit est-oest entre 
la Cerdanya, el massís del Puigmal i les 
capçaleres del Ter, a través de les valls de 
Núria i Coma de Vaca. És important in-
dicar que la documentació arqueològica i 
paleoambiental coincideix en assenyalar 
que durant l’època baiximperial, i especi-
alment a l’Antiguitat tardana, s’intensifi-
ca l’antropització d’aquestes zones de 
muntanya a causa de l’increment de les 
activitats ramaderes. A les zones estudia-
des això és especialment visible a la Serra 
del Cadí i a les capçaleres del Ter, i seria 
en aquest moment tardà quan es consti-
tueix una configuració paisatgística que 
tindrà continuïtat a l’alta edat mitjana 
(segles ix-xi) i a l’època moderna, amb 
una major homogeneïtzació del paisatge 
caracteritzada per l’expansió de la rama-
deria extensiva transhumant (Palet et alii, 
2014).

Les ocupacions ramaderes estudiades 
són de caràcter estacional i es relacionen 
amb una mobilitat plana-muntanya pro-
bablement restringida a zones comple-
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mentàries relativament properes. Els es-
tudis paleoambientals realitzats en el 
marc del projecte a quant a conca i a 
l’Empordà, mostren una explotació di-
versificada, però complementària dels re-
cursos a la plana i la muntanya durant 
l’antiguitat tardana (segles vi-vii), en el 
context d’una economia més autosufici-
ent (Palet et alii, 2012).

Resulta difícil caracteritzar l’organit-
zació d’aquestes activitats. Es proposa, en 
aquest sentit, una transhumància organit-
zada a través de desplaçaments curts o 
mitjans entre zones complementàries, 
que constituiria la base sobre la qual va 
estructurar-se la «gran» transhumància 
històrica que a la Catalunya central va or-
ganitzar-se a partir dels segles ix-x a través 
de les «carrerades» de la Segarra i de la 
Cerdanya que enllaçaven les planes lito-
rals mediterrànies i els Pirineus.

5. Conclusions

Els resultats indiquen la profunda i antiga 
antropització de l’alta muntanya pirinen-
ca, amb evidències d’una transformació 
del paisatge per l’activitat humana des del 
Neolític antic, que es manifesta en forma 
d’una obertura del medi relacionada amb 
pràctiques ramaderes. Aquesta antropit-
zació del paisatge culmina en el Neolític 
final. Aquest procés es posa en evidència 
especialment a partir de la recerca inter-
disciplinària i de la correlació de dades 
arqueològiques i paleoambientals.

Els resultats permeten caracteritzar 
l’ocupació dels espais altimontans i iden-
tificar en el temps i en l’espai diferències 
entre conques, valls o entre sectors d’una 
mateixa vall. Se subratlla així l’interès de 
l’arqueologia del paisatge i la necessitat de 
desenvolupar estudis microregionals per 

comprendre l’explotació de recursos na-
turals i les formes d’ocupació dels espais 
altimontans, especialment pel període 
romà, evitant explicacions a partir de mo-
dels unívocs (Ejarque et alii, 2010).

Els estudis arqueològics i paleoambi-
entals destaquen la intensa activitat an-
tròpica en època romana a les valls estudi-
ades, amb importants desforestacions 
relacionades amb activitats ramaderes, 
metal·lúrgiques o d’explotació del bosc. 
L’emplaçament dels jaciments a la vora 
d’eixos viaris pirinencs ha permès relacio-
nar-los amb la xarxa viària que comunica-
va la vall de Camprodon amb les capçale-
res del Fresser, vall de Núria, la Cerdanya 
i l’Alt Segre, La presència de materials ce-
ràmics d’importació (Africana A i ceràmi-
ca comuna africana), permet proposar 
activitats de caràcter comercial per a 
aquest període.

En època romana, els treballs microre-
gionals desenvolupats permeten proposar 
una configuració del paisatge en mosaic, 
caracteritzada per una variabilitat en les di-
nàmiques d’explotació. S’ha documentat 
una diversificació de les activitats econò-
miques, especialment a les valls de Ma-
driu-Perafita-Claror, amb l’explotació de 
recursos forestals i ramaders. Entre els usos 
forestals destaca durant el període romà 
l’explotació del pi per a l’obtenció de resi-
na i, de manera subsidiària, com a com-
bustible. En època baiximperial, s’incre-
menta l’antropització d’aquestes zones de 
muntanya possiblement per l’increment 
de les activitats ramaderes, especialment a 
la Serra del Cadí i a les capçaleres del Ter.

S’ha observat, en aquest sentit, que 
l’alta muntanya pirinenca en època roma-
na constituïa un espai accessible i ben co-
municat totalment integrat en el complex 
sociocultural romà. Així doncs, en aquest 
període, els Pirineus i l’alta muntanya en 
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particular han de ser considerats com un 
espai complementari de les zones de mitja 
muntanya, planes i litorals, les quals per 
les especials característiques del seu medi 
oferien recursos propis de gran importàn-
cia (Leveau i Palet, 2010; Orengo et alii, 
2013).

Les dinàmiques d’ocupació presenten 
una clara expansió a partir de l’alta edat 
mitjana (segles ix-x), amb una reutilitza-
ció de les estructures romanes i l’ocupació 
de nous espais, ara d’orientació ramadera 
clarament especialitzada (orris). Al sector 

de Coma de Vaca es documenta bé aques-
ta expansió amb la presència de tancats i 
cabanes dels segles viii, ix i x tant en els 
jaciments d’origen romà (Jaça del Mig, 
cabana 114), com en els nous assenta-
ments. Finalment, els resultats demostren 
la potencialitat de la investigació arqueo-
lògica i ambiental en zones de muntanya, 
per a la seva caracterització com a paisat-
ges culturals, i el seu interès també com a 
eina de gestió i com a recurs cultural en 
zones protegides per la legislació pels seus 
valors paisatgístics i patrimonials.
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