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Resum

En aquest estudi, I'aplicació regressiva de téeni
ques com la prospecció arqueológica, la foto i car
tointerpretaeió, els SIG i el buidatge documental
han perrnes la reconstrucció diacrónica del paisatge
de l'area de la Ma9ana-Térmens-Rovirós (Begues).
L'estudi paisatglstic del Garraf revesteix un singular
íntsres per la seva condició muntanyenca i la seva
intensa antropítzació. Els entorns de muntanya són
rnedis espeeialment sensibles a processos de can
ví, especialment en el cas del massís del Garraf,
proper a ímportants nucíis d'habitació des de I'anti
guitat El nostre trebal! mostrará corn, en ocas.ons,
el canvi paisatgistic ha estat irreversible al massís.

Parau/es e/au
El Garraf, arqueologia de rnuntanya, paisatge cultu
ral, conceptualizació

Resumen

Estratigrafía y evolución conceptual de un
paisaje de montaña en el macizo de El Garraf:
La Maqana-Rovirós-Térmens (Begues)
En este estudio, la aplicación regresiva de técnicas
como la prospección arqueológica, la foto y cartoin
terpretación, los SIG y el vaciado documental han
perrritido la reconstrucción diacrónica del paisaje de
la zona de La Ma9ana-Térmens-Rovirós (Begues). El
estudio paisaiístico de El Garraf reviste un singular
interés por su condición montañosa y su intensa an
tropización. Los entornos de montaña son medios
especialmente sensibles a los procesos de cambio
paisajístico, especialmente en el caso del macizo de
El Garraf, próximo a importantes núcleos de habita
ción desde antiguo. Nuestro trabajo mostrará cómo,
en ocasiones, el cambio paisajístico ha sido irrever
sible en el macizo.

Pa/a/Jras e/ave
El Garraf, arqueologia de montaña, paisaje cultural,
conceptualización

Abstract

Stratigraphy and conceptual evolution
of a highland landscape ín the Garraf
massif: La Maqana-Rovirós-Térmens
(Begues)
In this study the regressive application ot techniques
suoh as archaeoloqical surveying, photo and map
interpretation, GIS and documentary extraclion
have rnade possible the oiacnronic reconsfruction
of the landscape 01 the Mayana-Rovirós-Térmens
area (Begues). The study of the Garraf landscape ís
of unique interest because of its highland nature and
intense humanisation. Highland environments are
particularly sensitive to change processes, especial
Iy in the case of the Garraf massit, due to its proxim
ity to larqe centres of population since antiquity. Our
work shows how, on cccasions, landscape change
has been irreversible in the massit.

Keywords
Garraf, highland archaeoloqy, cultural landseape,
conceptualisation
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Introducció

Els medis de muntanya han estat en els últims
anys objecte d 'una important revalorització ar
queológica i patrimonial. Diferents estudis arqueo
lógics i paleoambientals, tant c 'ambit europeu
(RENDU, 2003; MoCCl et al., 2005; WALSH, 2005)
com d'ambit peninsular (PALET et al., 2006; C HRIS

TIE el al., 2004; PALET I RIERA, 2000), posen de ma
nifest I'antiguitat i la densitat de I'ocupació huma
na en uns medis de muntanya que sustenten una
gran diversitat d'activitats , moltes vegades com
pleme ntaríes a les desenvolupades a les planes.

En aquest context, el massís del Garraf cons
titueix una área d' estudi de primer ordre . El seu
srnplacarnent geogratic entre dos nuclis de gran
importancia des d'época antiga, com són Barce
lona i Tarragona, li confereix una gran rollovancia
dins la xarxa de comunicacions i I'economia de la
costa catalana. A més a rnés, I'alta sensibilitat
deis medis de baixa, mitjana i alta muntanya en
els processos de canví paisatgístic tan del Garraf
un escenar i idoni per estud iar I'impacte huma i
I'evolució del seu paisatge . Aixó és especialment
cert quan fem reteréncia a activitats, com la ra
rnaderia, que poden provocar importants fenó
mens erosius, que no solament són visibles i do -

cumentab les, sinó que influeixen en I'ús que futu
res generacions podran fer d 'un mateix paisatge.

L'Arqueo logia del Paisatge proporciona un
maro metodológic i teóric idoni per a I'estudi de
I'entorn cultural del massís del Garraf. L'estudi dia
cronic del paisatge resulta, en aquest sentit, es
sencial per enregistrar el conjunt d 'activitats antro
piques que han modificat el medi i la seva evolució
al lIarg del temps. Mitjan<;ant I'aplicació de dife
rents técniques d 'estudi regressiu del paisatge so
bre un petit territori de muntanya díns del rnassís
del Garraf pretenem enregistrar els diferents se
nyals d 'ús de I'home en aquest paisatge i la seva
evolucíó en el temps. Així mateix, intentarem ava
luar la influéncia deis canvis paisatgístics resultants
de les activitats humanes en la conceptualització
social d 'aquest paisatge al lIarg del temps. Final
rnent, aquest estudi pretén contribuir a la creacíó
d'una nova percepció del Parc del Garraf basada
en el concepte de paisatge cultural , entes com un
espai socioecológic que va més erüa de les con
cepc ions estrictamen t naturalistiques.

Marc geogratic i zones d'estudi

L'estudi s'ha realitzat sobre una redu'¡'da zona
rnuntanyenca (entorn deis 8 km' ) sítuada a la part
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Figura 1. Situació general de la zona d'estudi al massís i ernplacarnent deIs sectors analitzats amb les es
tructures arqueológiques localitzades .
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septentrional occidental del massis del Garraf, en
el terme municipal de Begues (fig. 1). Ens trobem
davant un paisatge dlbuixat per torts pendents,

que combina carenes altament erosionades i
valls estretes amb una elevada aportació sedi
mentária i, en I'actualitat, amb un den s recobri
ment vegetal. Seguint criteris metodológics, hem
dividlt I'área d'estudl en quatre sectors. Dos deis

quals (la Ma<;;ana i Rovirós) se situen en fons de
vall, mentre la zona de Térmens está ernplacada
en una área de peu de mont, limitant arnb el pla
agrícola de Begues, i la zona de la bassa L1acu

na, en una área de carena (fig. 1). Mitjan<;;ant la
selecció d'entorns diferenciats es pretén reflectlr
I'adaptació de les diferents dinámlques d'ús a la
flsonomia de la muntanya.

Metodologia

Atés que la variabilltat topográfica I la densitat
vegetal de t'area dificulta la realltzacló de pros

peccions Intensives, la prospecció extensiva ha
estat la principal eina de recerca. Les estructu
res localitzades varen ser documentades al
camp I la Informació obtinguda es va introdulr
en una base de dades. Abans de sortir al camp
es varen emprar técniques complementáries
com la cartointeroretació i la fotointerpretació.

Mitjan<;;ant el treball en un entorn SIG, es varen
ortorectificar i georeferenclar les fotografies ae
ries corresponents a t'area d'estudi de les series
deis anys 1956 i 1967. També varen ser utilitza

des les ortofotografies actuals de l'lnstitut Car
tcqráfic de Catalunya (ICC). En relació arnb la
cartointerpretació, es va geol'eferenciar el plánol
de minutes municipals de Begues (1916-17), el

mapa d'Almera-Brossa (1897) i el plánol de la
Mancomunltat, full 34, corresponent a Vilafran
ca del Penedés (1922). També es van fer servir
els plánols a escala 1:5.000 subrmnist-ats per
I'ICC. L'análisi d'aquest material va perrnetre
restituir les diferents estructures presents a les
fonts gráfiques (camins, estructures d'habitat,
corrals, etc.).

Finalment, l'analisl regressiva de la informació
es va realitzar mitjancant el creuament de les da

des de camp i de la cartointerpretació i fotointer
pretació amb les cronologies indirectes proporcio

nades pel buidatge documental (fonts historiques
editades, cartografia histórica i toponímia) i per cri
teris de tipus tipológic I estratigráfic de les estruc

tures documentades.

Resultats: situació i tipologia
d'estructures

Mitjan<;;ant les tasques de cartonteroretacó i fo

tointerpretació i el treball de camp, un total de 56
estructures han estat identificades en els sectors
d'estudi (fig. 1). El registre arqueológic documentat
no tan sois és indlcatiu d'una forta antropització
del medi en termes quantitatius, sinó també en ter

mes qualitatius, si considerem I'alta variabilitat de
les estructures i la distribució espacial d'aquestes.

Camins

Els -carnins en tossa- -unltats estratigráfiques
negatives evldenciades per l'empremta derivada
de I'erosió pel seu ús- són les prlncipals vies que
articulen les diferents zones d'estudi. Els docu
mentem a tots els sectors i en tots els contextos

topográfics. En ocasions, estan limitats lateral
ment per murs d'una altura aproximada d'un me
tre, construits amb pedres mitjanes regulars sen
se treballar i acabats amb una filera superior de
pedres de rnajors dimensions travades perpendi

cularment (fig. 2a). Aquests murs viaris es docu
menten en el sector de la plana de Térmens, limi

tant amb les zones de conrou.

Cabanes

Les cabanes de pedra seca son estructuros rnoll
característiques a la zona d'estudi. En total se
n'han docurnentat 8 de tlpologia circular que varíen

entre els 3 i 5 rnetres de diarnetre (fig. 2b). La tací
Iitat de construccló, la disponibllitat del material i la
fiabilitat estructural d'aquestes cabanes en facilita
I'aprofitament en diversitat de contextos. En aquest
sentit, han ostat documentades tant cabanes as

sociades a terrasses de conreu (Rovlrós, bassa
L1acuna, Térmens) com cabanes associades a ca
mins (bassa L1acuna, Térmens, la Ma<;;ana).

Corrals i tancats

Han estat documentats 5 corrals, generalment de
gmns dimensions, rectarci.lars i amb una área
coberta per a I'aixopluc del ramal. La tecn'ca
constructiva empra pedrés mitjanes i grans de

procedencia local travades amb argamassa i amb
un sostre de bigues de fusta i teules. Ha estat do
cumentat un altre corral quadrangular de pedra
seca, sense sostre visible, a la zona de Rovirós.
Per la seva banda, els tancats, de forma irregular

i de grans oirnensions, són constru'its amb pedra
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Figura 2. Diferents t ipus d'estructures documentades: a) Mur de cami al sector de Térmens; b) Cabana de
pedra seca al sector de Térmens; e) Tancat de pedra seca al sector de Rovirós; d) La Macana, actualment
abandonada; e)Terrasses de fans de vall al sector de la Macana; fj Bassa de pedra seca al sector de Rovirós;
g) Cocona al sector de Rovirós; h) Detall del fom de cale al sector de la bassa L1acuna; i) Carbonera construt
da amb terrassa al sector de la bassa Llacuna.

seca (Iig . 2c). En total s'han documentat dos tan
cats i únicament un d'aquests (bassa L1acuna) té
en el seu interior terrasses de con reu.

Masos i terrasses de conreu

Entre els masos documentats, tan sois Can Tér
mens es troba actualment en ús. Altres masos de

l'área d'estudi responen a tipologies d'epoca mo
derna (fig. 2d), tot i que la docurnentació escrita
n'evidencia un origen anterior. Els rnasos se situen
de manera estratég ica en zones ben cornunica

des, en sectors de fons de vall i peu de mont on
I'acumulació sedirnentá ria permet I'aprofitament
agrícola mitiancant sistemes de terrasses (fig. 2e).
Documentades aquestes últimes a tots els sec
tors d' estud i, cal assenyalar que tan sois a la zona
carenera de la bassa L1acuna les terrasses han es
tat delimitades amb un mur de tancament.

Estructures hídriques

Atesa la recuoa dispon ibilitat hídrica en aquesta

área del massís de subs trat calcari, les estructures
hídriques revesteixen una singular lmportancia i son
molt abundants en els diversos sectors d 'estudi.
S'han documentat pous i canals associats a árees
de conreus , així com cocons, i basses associades

a camins (fig. 2f i g). Destaca molt especialment la
bassa L1acuna, una cubeta d'acumulació d'aigua
de grans dimensions (43 x 33 m) que co nstitueix el
principal punt d 'abasti ment hídric de la zona.

Carboneres, forns i mines d'extracció

És significativa la presencia de dues carboneres a
la zona carenera de la bassa L1acuna. De redur

des dimensions, es troben anivellades amb una
petita terrassa de pedra seca (fig . 2i). A més a
més, cal destacar la presencia en els sectors es-
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tudiats d'un forn de cale i dues mines d'extracció
de sal de 1I0p (fig, 2h),

Discussió: fases de configuració
paisatgística

A partir de l'analisi cronológica de les diverses
estructures documentades en els treballs de
prospecció i del seu patró de cístrlbució, podem

proposar diverses fases en la configuració pai
satgística del sector, La redu"'da superfície de l'a
rea d'estudi minva significativament la oisponibili

tat de fonts documentals i arqueológiques, fet
que comporta que les fases eiaborades corn
prenquin amplis lapses temporals.

Precedents: neolític (S. IX de)

Tot i que no s'han documentat estructures cor
responents a aquesta fase a l'aroa anaíítzada,
aquest lIarg període ha de ser considerat per la
importáncia que tindra en la mooetació del paisat

ge d'epoques posteriors i pel protagonisme que
revesteixen les activitats ramadoros en la transtor
mació paisatgística del Garraf, Els esfudis polfi
nics (RIERA, 2003) destaquen la importancia de

I'acció humana en la degradació forestal docu
mentada al massís alllarg d'aquest extens pero
de. Aquests processos de desforestació també
han estat documentats a nivell local en els regis
tres antracológics de la cova de Can Sadumí (Be

gues) (Ros, 1985), mentre que la irnportancia de
les práctiques ramaderes i la seva contribució a la
degradació forestal queda corroborada per la
presencia continuada d'ovicaprins doméstics en
aquest jaciment des d'época neolítica fins a épo

ca romana (Eoo el et., 1986, pág. 35). En aquest
sentit i, tenint en compte la proximitat de la cova
de Can Sadumí i altres jaciments com la cova del
M8I'ge del Moro i la cova de les Teixoneres a la

riostra area d'estudi, podem proposar una certa
integració del sector estudiat en les xarxes de ru
tes de transit regionals per a aquest període.

Entre els s. VI-X dC es produeíx una ímportant
transfonnació paisatgística, amb un fort inc-e

ment deis incendis forestals per crear espais
obells per al pasturatge, que afecta el conjunt de
la costa catalana (RIERA, 2003, pago 308). Aques
tes activitats val'8n contribuil' al desenvolupament
d'importants processos d'erosió en amplis sec

tors, entre els quals el massís del Garraf, í tíngue-

ren com a conseqüéncia I'ampliació de la plata
forma deltaica del Uobreqat (RIEHA I P¡'LET, 1993),
Aquest procés coincideix amb l'ocuoacíó musul
mana del massís. Convertit en zona fronterera
amb eís dominis cristiana, l'habítat estable podría

haver estat constret per una constant conñlctivi
tat. Diversos autors reconeixen la cita de la bata
lla de Bigash entre trepes musulmanes i cristia

nes (898) com el primer esment historie de la
població de Begues (MIRET, 2000, pág, 60; CAMP
MANY, 2000, pág. 196). En aquest context, activi
tats móbils corn les ramaderes van ser les més
faoilment desenvolupades en una área rnunta
nyenca corn ía nostra.

Fase 1 (s. x-xv)

És en aquesta fase quan es localitzen les prirneres
evidencies d'ocupació al sector estudiat (fig. 3). El
desenvoluparnent d'hábitat estable a la zona o'es
tudi és un fet que s'hauria de relacional' amb la in
clusió del rnassís al terrne del castell d'Eramprun

yá entre l'últirn torc del segle IX i mitjan segle x, i
amb I'extensió del domini feudal al territori (CAMI'
MANY, 2000, pago 193). La distríbucíó deis nous as
sentaments s'estructurará seguint rutes de transít
natursls entre diversos punts del massís. Així

dones, és al fondo de Rovirós on ha estat docu
mentada la prmera estructura d'habítacíó de l'a
rea. De petítes dirnensions (10m x 5 m), es tracta
d'una estructura de planta rectangular, constnúda
en pedra seca í amb I'espaí ínteríor dívídít en dues

árees incomunicades (fig. 4). Tot i que únicament
I'excavació de I'estructura proporcionaria cronolo
gies fiables, la seva tipologia i la técnica de cons
trucció podría respondre a la deis masos catalans

excavats deis s. x al XIII, i més concretament, a la
del mas de la Creu de Pedra (Guixers, Solsonés),
construi! al S. x (RIU, 2001, pág. 23-41). En aquest,
els dos espaís dividits del mas s'associen respec
tivament a una zona d'habitatge i a una altra de
destinada al bestial' (RIU, 2001 , pág. 30). És una hi

pótesi que sembla torca coherent per l'estructura
documentada, si considerem que I'accés a l'espai
meridional s'orienta a una zona agrícola, amb un
conjunt de terrasses í un pou, mentre que I'accés

de l'espai septentrional s'orienta a una zona on
s'han localitzat una serie de cocons i un camí en
fossa adjacent La divisió interna de I'estructura
sembla respondre, doncs, a una divisió d'ál'ees
d'explotació agrícola i ramadera del mas.

El capbreu de la Baronia d'Eramprunya (1390
1396) fa referéncía a I'existéncía al terme de Be-
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gues d'un mas anomenat -Sacalm , abans dit Ro
vira.. (B ONDIA I SOLANS, 1994). Pensem que aques
ta dada histórica podria relacionar-se amb l'es
tructura documentada al fondo de Rovirós. La
repoblació del massís amb posterioritat a la pesta

negra (SoLANS I B ONDIA, 2001 , pág . 20-21) dona
lIoc a I'aparició de nous masos a la zona d'estudi,
com el mas «Sacalrn.. i "la Massana.., citats a I'es
mentat capbreu (BONDIA I SOLANS, 1994). Aquests
assentaments es localitzen a fons de vansseguint
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I'il inerari Begues-Jafre, senl aquesl darrer docu

mental ja al segle XII, lot i que se n'ha suggeril I'e
xisténcia ja al segle X(CAMPMANY, 2000, pág . 200).
S'han documental diferenls trams d'aquest itine
rari a la zona d 'estudi. L'associació del tancat de
pedra seca localitzat al sector de Rovirós (fig. 2c)
amb aquesl itinerari en sugge reix I'existéncia i ús,
com a mínim, a part ir d 'aquesta fase.

En relació amb I'explotació del med i, I'expan
síó de I'ag ricultura a partir deis s. XII i XIII en els sec

tors de plana fa augmentar la pressió ramadera i

forestal a les arees d 'interior del massis (RIERA,
2000a, pág. 10 1) de carácter més muntanyenc
co m I'estudiada. La forta pressió sobre el medi fo
restal queda, de fet , documentada a principi del s.

XIV, amb les consecutives prohibicions de fer lIe
nya i talar arbres al terme d 'Eramprunyá (BOFA
RULL, 1911, núm. de registre 254, foli 164).

Fase 2 (s, XVI-XIX)

És aquesta la fase de máxim ús del terrilori a la
zona d 'es tudi (fig. 5), tal com ho dernostra la mul
tipl icació d'estruclures documentades als s. XVI i
XVII. Apareixen nous masos, com Térmens i els

Casals (BONDIA I SOLANS, 1994), es formen noves
rutes de tránsit ent re masos, com I'itinerari els
Casa ls-Ia Macana, i s 'amplien i remodelen ma
sos , com la Macana, ja existenls. L'expansió viti
cola de mitjan segle XVII I suposa la posada en

conreu d 'antigues terres ermes a les arees agri
co les de Begues. Segons la documentació histó

rica , aquesl procés va ser especialment intens
al sector de Térmens (SOLANS I BONDIA, 2001 ,
pág . 46) i, per tant , proposem enquadrar en
aquesta fase el procés d 'amargenament i de
construcció d'estructures de rec documentades .

Tanmateix, la ramaderia será la principal activitat
modeladora del paisatge en aquesta zona mun
tanyenca interior. La lrnportanoia loca l de la ra 
maderia entre els s. XVIII i XIX ha estat, d 'altra ban 
da , ratificada en I'análisi pol·linica realilzada a Can

Grau (RIERA, 2000b, 12). Associada a aquesta ac 
livitat ramadera, s'ha d 'explicar I'aparició d 'una
nova ruta a la zona d'estudi , documentada com a

-carrereca de Jacas" al Mapa de Minutes Muni
cipal de Begues i al Mapa del Servicio Geográfico
del Ejército del 1949. Aquesta rula formava part
de la carrerada de Jafre, que comunicava Sitges,
Sant Pere de Ribes i Jafre amb Begues (ROVIRA I
MiRALLES 1999, pág. 148). En el seu recorregut

passava pel nucli de Cal Jaques, nuc li que se
gons J . Viñas i altres autors es va dese nvolupar al
s. XVIII (2000 , pág . 172) i que va donar nom a la
carrerada al seu pas per la nostra zona d' estudi.

Diferents trams de la -carrerada de Jacas" han
estat, d 'altra banda, localitzats al sector de la
bassa L1acuna i al seclor de Térmens. El seu ca
rácter care ner i la seva vinculació amb la bassa
L1acuna, el principal punt d 'abasliment hidr ic de
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Figura 5. Mapa de la fase 2.
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l'area, son tactors que corrobo ren l'ús principal
ment ramader de la carrerada. A més a rnés, les
estructures documentades en els diferents trams
d'aquesta ruta son indicatives d'aquest ús. En
aquest sentit, cal destacar I'abundáncia de cor
rals d'epoca moderna construñs a escassa dis
tanela de la carrerada i caracteritzats per ser qua
drats o rectangulars, amb zona per a I'aixopluc de
ramats i constnnts amb pedra seca i argamassa.
Adjacent a aquesta, al sector carener de la bassa
L1acuna, es va documentar una área agricola
amargenada amb una cabana de pedra seca, i tot
el conjunt es trobava delimitat per un mur de tan
cament. Per contra, el tránsit de la carrerada per
la zona de la plana agrícola de Térmens compor
ta que el camí en fossa de l'area carenera passis
a estar delimitat lateralment amb murs de pedra
seca. El fet que a la zona carenera les estructures
agrícoles es protegeixin arnb murs i que, per con
tra, a la plana agrícola es limiti la carrerada no sois
indica el protagonisme de l'activitat ramadera a la
zona de carena, sinó el carácte r fonamentalment
ramader de la mateixa carrerada en els seus dife
rents trams. Cal, a més a més, destacar l'exlsten
cia d 'una cabana de pedra seca a I'área de la
bassa L1acuna que, en estar documentada al
mapa Almera-Brossa (1897) amb el nom de ..bar
raca", podem datar ante quem a final del s. XIX.

La situació d'aquesta cabana fora del tancat amb
terrasses, adjacent a la carrerada i a dues carbo
neres, fa pensar en un ÚS de I'estructura més as-

sociat a practiqu es ramaderes i d'explotació fo
restal que a activitats agrícoles.

Cal assenyalar, endemés, que les evidencies in
diquen l'existsncia durant aquesta fase d 'una eco
nomia d'ampli espectre que aprofitava de manera
complementária els recursos d'aquest medi de
muntanya. Juntament amb l'aprofitament agrícola i
ramader, les estructures documentades indiquen
una important diversificació en les práctiques d'ex
plotació. Així, s'han documentat un forn de cale,
mines de sal de 1I0p i carboneres, estructures sem
pre ubicades a prop de les vies de comunicació
locals que funcionen en aquesta epoca. El desen
volupament d 'aquestes activitats d'extracció i ex
plotació forestal, juntament amb les práctiques
ramaderes, varen modificar profundament el pai
satge de la zona d' estudi durant aquests segles, i
els boscos, notablement, en van ser els més atec
tats. Prou significativa és. en aquest sentit, la des
cripció que fa Francisco Zamora deis boscos de
Begues el 1789 quan afirma que etsseus habitants
-no los cuidan, antes los destruien quanto pue
den.. (CoDINAel al., 1992, pág. 83).

Fase 3 (s. XX-XXI)

Lacrisi de la fil·loxera a final del segle XlXmarca I'i
nici d'aquesta fase (fig. 6). La filloxera va provocar
I'abandonament del cultiu de la vinya pero també
dona pas a una crisi económica generalitzada i a
I'emigració de molts deis habitants de Begues

" XJOmo::1 Hiplu de Be9'le$

il! An\enes de te!eeomunlC,e.Ó

"'O ~065m '-'

Figura 6, Mapa de la fase 3.



V Trobadn d'Estudicsos del Carrnf. Dtputnc¡ó de Harcclonn . 200B I 14S

(SOLANS 1BONOIA, 2001, pág. 66·69). Aquest fet

va accelerar l'amortització de les terrasses de
conreu a la zona d'estudl. L'abandonament I la
degradacló estructural de les terrasses, elements
fonamentals en l'acumulació sedimentária deis

vessants, va contribuir notablement a la reactiva
ció deis processos d'erosió en tots els sectors

analitzats.
Les consequencies acumulades de segles

d'explotació aqropastoral en aquesta zona d'es ..

tudl poden ser observados en la físonomia del
palsatge actual. La manca de sol és práctica'
ment total a les árees carenares i als vessants
més elevats, on la roca caicaria aflora I es traq
menta, I dificulta enormement el transit. O'altra

banda, la regeneracló del bosc s'ha vist seriosa..
ment compromesa pels continus Incendls de les
darreres dócades, mentre que la vegetacló se..
miarbustiva apronta l'escás s61 disponiblei s' acu ..

mula als fons de vall,
La declaració del Parc del Carraf es va forrnu

lar- amb base a aquesta darrera reaütat paisatqís
tica, í va destacar el carácter natural d'un paísat ..

ge caicari fortament erosionat í desproveú, en
l'actuañtat, de I'actívltat antropíca que I'ha carac ..

teritzat durant segles. Com es pot observar en el
mapa de la darrera fase palsatgistíca, a excepcíó
de l'hípica de Begues, situada a I'antíga masía de
Can Térmens, i unes antenes de telecomunícacló
al pla de la bassa Llacuna, totes les actlvltats pro..

ductlves que es prodiáen a I'área d'estudi han
desaparegut avuí dia. Aquest sector del Garraf,
en el passat entes com un espai de tránsit, habi ..

tació í explotacló productiva, es conceptualitza
en l'actualitat com un espaí fonamentalment "na ..
turaí-, on activitats de recerca de tipus cientiñco
natural I de carácter lúdlc, com I'hípica, l'espele..
ología o el senderísme, han substituit les antigues

practiques económiques.

Conclusions

Atesa la falta de treballs d'excavacíó que propor..

cíonarien dataclons fiables, les concluslons d'a·
quest estudi Ilan de ser necessárlament conside ..
rades com a prellmlnars. Tot I alxó, p8llsem que
aquest treball mostm que el palsatge d'aquesta
zona és el resultat de segles d'explotacló humana.

En aquest sentít, la densltat d'estructures docu·
mentades evídencía una impoliant antropitzacló I
modelacló I,umana d'aquest sector del massís al
lIarg del temps. Aixi mateix, hem mostl'at que les

accions de rnomo en el paisatge s'han adaptat al
seu context social i historie, de la mateixa manera
que als condiclonaments ímposats per I'entorn fí..
sic. La dísponíbílítat d'algua, la inclinaciódeis ves ..
sants, la cobertura vegetel, I'acumulacló de seoí
ment i tactors de típus sociocultural han estat una
forta inñuoncia en les eleccions d'assentament I
explotació económica de l'entorn.

A partir d'aquests estudís resulta evldent que
la prevalent conceptualitzacíó del Carraf com a
espaí naturalha d'estar contrastada í sustentada
per la noció de pe/setge cunurel, ja que el seu
paisatge, en aparenca erm, ós en bona mesura
resultar de les accíons deis éssers humans al

Ilarg del temps. El coneíxement de I'evolució cul
tural del paisatge del Garraf será essencial si vo ..

lern revalorar el massís com un nou espai pie de
slgnlficats culturals. Pensem, dones, que les tec ..
niques '1 conceptes propis de I'erqueologia del
palsatge poden oterir una elna de troball de pri..
mer ordre en la recuperació, la dlfusió social I la

gestló deis paisatges catalans.
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