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I. UN PRESSUPOST TEORIC

L'horne és i'ünic animal que pot transformar el
medi mitjancant una activitat conscient i per un
objectiu determinat. Ha estat aquesta capacitat la
que ha diferenciat les comunitats d'animals de les
comunitats humanes des de Ia Prehistèria.

L'home, des de sempre, ha estabiert una dinàmica
relacional entre eli corn a grup i el seu entorn. D'a-
questa manera, s'ha anat formant la seva conscièn-
cia i durant aquest procés s'han transformat les
relacions intergrup i, també, la seva intervenció
sobre el medi. El grau d'intervenció sobre aquest
ens ha de permetre conèixer les seves interrelacions
i viceversa.

L'acció histèrica de ies comunitats prehistOriques
s'ha dut sempre a terme des d'un espai fisic deter-
minat, en ci que s'ha organitzat la forma d'expiota-
ció segons el grau d'interès de i'activitat a realitzar i
també segons ia seva capacitat tecnoiègica.

En l'estudi de ies restes d'un CI (1), no ens hem
de plantejar corn a objectiu anailtic ñnic el coneixe-
rnent dels diferents elements que el formen, sinó ci
seu grau "n" de tecnoiogia en un deterrninat mo-
ment historic: ci de ia seva intervenció concreta en
aqueli mcdi. (Carboneii, E.; Cebrià, A.; Esteban,
A.; Parra, I.; Mora, R.; 1983).

No hem de reconstruir ia vida de i'home prehis-
tôric corn si fossin actes d'una obra teatral; hem
d'aconseguir conèixer ics reiacions que s'havien
portat a terme o, més ben dit, i'espai histàric creat
per ia seva producció i reproducció.

En aquest procés de coneixcmcnt de ia veritat
histèrica (2) passada, n'estem convencuts que eis
fèssiis resultants de i'activitat eco-sociai ens presen-
ten esquelèticament la predisposició i la capacitat
que hi havia respecte a la intervenció en el mcdi, i
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(I) Aquest concepte que definim més endavant, es planteja
per prirnera vegada en Ia publicació de Carbonell i altres (1982).

(2) Es reveladora l'opinió sobre La qüestió que dóna I'histo-
riador marxista polonès, Adam Schaf (Historia y verdad. Ed.
CrItica. Grijalbo. Madrid, 1976. Ps. 113-114).

que mai podrem conéixer totairnent i'acció deis
nostrcs avantpassats en eis fets més simples. PerO
tampoc pretenem aquest tipus d'informació espec-
tacuiar, sinó ia de caràcter histôrico-cientIfic.

El temps histèric no és una summa de moments
d'activitat ni una relació d'activitats compartimen-
tades en perlodes. (Binford, 1972).

Només des de ia perspectiva de trebali critic que
comenca en ci moment que, com a subjecte, dcci-
deixes ésser prehistoriador i utiiitzar i'arqueoiogia
corn una tècnica de coneixernent, només quan la
investigació parteix d'una teoria crItica que neix en
i'humanisme i es desenvoiupa i perfecciona en el
camp tècnic, només aleshores, i'activitat pràctica
concreta del trebaii d'investigació es podrà inserir
dins del que s'anomena "teoria del coneixement" i

Situació del hoc d'ocupació prehistoric de Sota Palou en
el curs de l'Alt Ter (Catalunya).



es podrà construir una base epistemoiôgica —en cer-
ta manera herrnenèutica— ñtil a i'hora de saber que
la investigació histèrica no es refereix ais objectes,
sinó a les accions de i'home en un espai concret
durant un moment historic determinat. En aquest
sentit, la investigació de l'home és la nostra prOpia
investigació i ci coneixement del seu passat és la
base del nostre ailiberament present.

Es per aixO que, sense un plantejament teOric Se-
riós i una pràctica encara més consequent en el
treball dels subjectes, no hi ha investigació histO-
rica.

En aquest sentit, Carnpdevànoi és una experièn-
cia de corn un objectiu de coneixernent —Sota Pa-
iou— ens ha suggerit gran quantitat de problemes
corn a persones i corn a investigadors. El procés
d'anàlisi ens ha portat a desvetliar un afany pci
nostre coneixernent ontolOgic actual corn a ünica
forma d'entendre ci seu passat, la seva activitat...

Després d'aquestes ratlies, qui les liegeixi. és pos-
sible que es demani si existeix I'objectivitat en la
investigació histOrica. Nosaltres solarnent podem
afirmar que ci que no es pot fer en nom de l'objec-
tivitat, és destruir ci paper del subjecte corn ésser
critic i anar a la descripció "objectiva" dels ele-
ments arqueoiOgics. En nom de i'objectivitat del
coneixement, ci que cal fer és desenvolupar de for-
ma permanent i dinàrnica la relació objecte-sub-
jecte, perquè s'influenciIn i es transforrnin en motor
de la rnotivació interpretativa. (Carboncil, E.;
Mora, R.; Canal, J.; 1982).

Aquest concepte de ia investigació és una nova
forma de fer les coses, d'elaborar teoria crItica, d'ar-
ribar ai coneixement de manera que ens permeti
convertir l'estudi de la PrehistOria en una "cièn-
cia"que conducixi a l'horne a una major solidaritat
i a utilitzar corn a instrument i'autoanàlisi, en un
procés de superació progressiva de ia seva aiiena-
ció. AixI doncs, pretenem que ia praxis de la Pre-
histOria sigui una forma de viure.

II. UN ESPAI CONCRET PER A UNA
OCUPACIO DETERMINADA

La selecció de l'espai és un primer gest critic quc
fan ics cornunitats prehistOriques, ja que es realitza
sota ci condicionament "cultural". Per aixô, espais
que sota ci nostre grau de coneixernent tindrien
rnés possibilitats, histôricament no han estat uti-
litzats.

Es evident quc ci tipus d'activitat que es desenvo-
iuparà en un mcdi concret, rnarcarà i'espai fisic que
s'ocupa i ci tipus de CI. L'estacionaiitat, ia funcio-
nalitat, les activitats bàsiques, determinaran la ins-
tai.iació amb una determinada orientació, alcada i
situació cstratègica.

A ia Vail baixa dci Freser, trobem vans tipus
d'espais quc histOricarnent poden ser ocupats, corn,
per exernpie, Sagnari, prop de Sota Palou, que és
un espai deiirnitat i que ofercix protecció natural.
Es tracta d'un conjunt cârtic orientat ai Sud, amb
vans niveils d'abrics de petit i gros tarnany; ia seva
posició estratègica és imrniiiorable (domina la vail):
A pocs metres de distància, es troba ci riu Freser 1
un torrent. (Carbonell, E.; 1980).

En aquest possible espai d'irnrnillorabics condi-

cions per i'ocupació, després de ser explorat repeti-
des vegades, no s'hi han trobat restes prehistOriques
importants, o sigui, es un espai arnb condicions ob-
jectives bones, perO no és utiiitzat corn a centre
d'intcrvenció, ai menys de forrna estructural. (Rai-
mundo,V.; 1979).

La confluència deis rius Merdàs i Freser, hoc on
actualrnent cstà edificat ci pobie de Campdevànol,
és un aitre tipus de reilcu que ofereix amb eis seus
prats al canto dci riu, condicions per l'ocupaciO hu-
rnana. Tarnpoc aqui hem trobat restes que demos-
trin una ocupació prehistOrica. En aquest cas, aixO
no voi dir quc realment no hi hagin existit; ci iloc
pot haver estat destruIt per ia construcció de i'ac-
tuai pobie, o senziiiarnent per ics crescudes dci riu.

En canvi, en ci prat dci Moiinou, Sota Paiou,
amb unes caracteristiques de zona de contacte entre
ci prat baix i hurnit i cis faldars de ia muntanya, va
estar ocupat en èpoques prehistOriques (3). Per què
aquest espai i no un altre? A primera vista podem
adonar-nos que s'escuil entre espai obert-cspai tan-
cat, zona aita o zona baixa. Hi ha preferència per
un d'obert i baix. Aquest darrer espai cstà iligat
arnb cis eiements geogràfics i orogràfics més inte-
ressants de ia vail: proximitat ai riu, zona de prat,
accés directe a Ia gran muntanya. Ei fet de triar un
espai obert significa escoliir terrenys no iimitats per
fites naturals, o sigui, que volen disposar totairnent
de ia seva capacitat d'ordenació respecte a i'espai
que ocupen. Un interès espcciai per ia construcció i
adequació d'un cspai protegit ai canto rnateix d'on
tenen eis recursos per ia cornunitat; trenquen arnb
ies irnposicions prOpies de hoes tancats, abrics o
coves. AixO doncs, expressa una determinada con-
cepció d'intervenció sobre l'espai.

El moment histOric d'ocupació de Sota Paiou (4)
es corrcspon a la crisi de ics economics de cacera
paleolItiques que creen una nova concepció en ia
selecció dels terrenys, més rigorosa, dcterrninada en
molts casos per la nova sèric de recursos que cntrcn
a ha seva base econOrnica de funcionament. Son
raons de tipus estructural i tarnbé d'altres rnés sub-
tiis (l'època de l'any, ci tipus d'cstada, etc.), ci quc
fan quc ies cornunitats prehistOriqucs d'aquest pe-
rIodcs'instai.iin en zones poe expiotades anterior-
rnent. (Vans, 1976).

Hem pariat de Ia importància dci macro-espai
geogràfic, concretament l'elccció dci terreny; perO
cal que tinguern en compte que aquests es troben
recoberts pci mantcil vegetal que acaba de quaiifi-
car ci rehieu i que aquest darrer element influcix a
l'hora de fer l'ciecció.

L'anàiisi paiinoiOgica ens perrnct estabiir un pri-
mer contactc amb la reaiitat vegetal de i'entorn
prehistOric; no pas per rcproduir rnecànicamcnt ci

(3) El hoc d'ocupació de Sota Palou es troba en el prat del
Mo!inou, davant de les cases barates del municipi de Campdevã-
no!, on actualment s'hi aixeca el complex pohiesportiu. Desco-
bert en 1976, s'hi efectuen !es primeres excavacions sistemàti-
ques a partir de 1978, patrocinades per !'A.A.G., STIA de Ia
Diputació, Ministeri de Cu!tura, Ajuntament de La vi!a i Conse-
Ileria de Cu!tura de ha Genera!itat.

Les coordenades del jaciment son 42° 13' 50" i 5° 50' 70".
(4) Dues datacions amb e! mètode del ràdio-carbó 14 rca-

!itzades a! Laboratori de C14 de ha Universitat de Granada, han
donat una antiguitat de 8520±150 BP i 9060±380 BP. Aquest
hoc d'ocupació es situa, doncs, en e! post-ghaciar.



Fig. 2 - Relleu i paisatge actual de l'entorn de Sota Palou.

tipus de flora que ha existit, sinó per conèixer la
dinàmica evolutiva que ha sofert el paisatge sota la
influència antrôpica (5).

N.° NIVELL 10 9 8 7 6 2

NO IDENTIFICATS 2 3 1 - 2 5

CYPERACEA 9 4 6 8 4 5

PINUS SILVES. 65 13 40 45 44 54

TAXONS IDENTIF. .76 20 47 53 50 64

Dades obtingudes de l'anàlisi palinolègica.

Es molt dificil amb la informació anterior conèi-
xer el grau d'intervenció de la comunitat prehistôri-
ca sobre la cobertura vegetal. Com hem vist, les
dades tècniques son reduIdes i pobres; posteriors

(5) L'anàlisi de La paleo-flora ha estat realitzada per membres
de l'equip: Igor Parra, AgustI Esteban i Artur Cebriá. Els centres
on s'ha portat a terme aquest treball son: Laboratori Fisico-
Quimic del Museu Arqueolègic de Barcelona i Secció de Palino-
logia i Laboratori CNRS de Montpellier (Franca).

anàlisis que s'estan realitzant ajudaran a completar
les dades ja obtingudes. De l'evolució del paisatge
en aquest indret, podrem establir uns punts basics:
ens trobem en un mitjà vegetal compost essencial-
ment per Pinus silvestris i Cyperacees que, de for-
ma constant, apareixen en tot el paquet sedimentari
(veure quadre).

Pci que fa referència a la dinàmica evolutiva del
paisatge fins l'època actual, podem dir que les con-
dicions, tant de tipus vegetal com climàtiques, no
han sofert canvis importants a nivell del propi des-
envolupament natural, perô 51 que hi han hagut
transformacions degudes a la intervenció humana
mode ma.

En la cobertura vegetal actual trobem tres asso-
ciacions diferents:

a) Zona de muntanya: amb alcades compreses
entre 750 i 1.500 mts., de relleu semi-abrupte. A la
cara nord abunda el Pinus Nigra, acompanyat de
gramInies, identificant-se també alguns exemplars
de Pinus Silvestris. En Ia cara sud, es combinen al-
guns roures aIllats amb herbàcies i falgueres, men-
tre que en els fondals hi ha un bosc de caducifOlies
amb Populus Tremula, Corylus Avellana i Prunus
Spinosa.



b) La zona de transició bosc-prat està caracte-
ritzada per la formació vegetal Buxo Quercetus
Pubescentis degradat.

c) El prat de tipus see, en entrar a la part inferior
en contacte amb el riu, propicia una associació
vegetal formada per Populus Tremus i Alnus Glu-
tinosa.

L'anàiisi antrocoiôgic ens ha permès identificar
espècies que a niveil de I'estudi paiinoiôgic no s'ha-
vien identificat. Sabem, doncs, que els carbons ye-
getals deis foes eren d'arbres caducifoiis. Compieta
ci panorama vegetal en el moment de l'ocupació,
i'existència de Corylus Aveliana, comprovat per la
trobaila de fruits carbonitzats en ci niveli d'ocupa-
ció. La identificació d'aquesta espécie ha permès
determinar i'estacionaiitat dcl campament (6).

Es evident que Ia cobertura vegetal era més rica i
més variada que la que interpretem, essent deguda
la determinació de poques espècies a la conservació
diferencial i, possibiement també, a algunes man-
cances en la tècnica d'anàlisi.

Hipotèticament ci clima a Sota Paiou, quan fun-
cionava ci CI, era relativament més fred que
i'actual, perô no de forma significativa.

La profunda intervenció humana moderna ha de-
gradat la vegetació existent, encara que es pot fer
una interpretació del que resta en ci territori ana-
iitzat; es poden deduir dos tipus de formacions:

a) El bose de pi roig (Hyiocomo Pinetum Cata-
ianicae), actuaiment en retrocès.

b) Per ies condicions dc micro-eiima del iloc, es
desenvoiupa una formació dci tipus raureda acaba-
da (Buxo Quercetum Pubescentis).

Si be és bàsica la dinàmica de ia paieo-flora a
i'hora de conèixer la realitat cspacial del CI, hem
de fixar-nos també en ci procés de sedimentació
que marca ci moviment edafoiègic dci terreny i que
està seieccionant ci tipus de formacions vegetais.

(6) Al trobar-se durant les excavacions de 1979-80, en els
quadres -E5, -F3 i -F4, avellanes buides carbonitzades que cor-
responen a finals de l'estiu-tardor, època en que l'avellana perd
el fruit, ens delimità el final de l'estada dels cacadors prehistôrics
a l'indret. El més sorprenent fou el trobar, durant l'excavació de
1979, en el darrer dels quadres esmentats, una avellana carbo-
nitzada que encara conservava el fruit, indicatiu de que el Iloc
també havia estat ocupat durant l'època que els avellaners tenen
el fruit madur.

Quadre AVELLANA N.° X Y Z

—F3 dues 119 96 70 117'S

137 55 38 ii8'l

—F4 una 140 27 55 i20'l

—E5 dues 135 30 24 i32'3
_________ 136 48 25 i29'9

La situació tridimensional d'aquests fruits, corn indica el qua-
dre, serveix per cornprovar que les avellanes carbonitzades es
reparteixen dins del nivell arqueolôgic en tres alcades diferents.
-El -F4 -F3, per Ia seva proximitat i la pendent del lloc d'ocupa-
ció, es consideren situats a Ia mateixa alcada, mentre que el -E5,
a diferent fondària, conté dos elements que en les coordenades
horitzontals son molt propers, la seva profunditat varia 3 cms.

Durant un gran perlode de l'ocupació es troben les avellanes,
tot rnanifesta doncs que l'home prehistoric fa servir aquest espai
contemporàniament. Es una estada estacional que coincideix
amb l'estiu actual, quan el clima és més càlid en aquests
paratges.

Un dcis probicmes que se'ns plantejava era Ia
bona conservació de l'espai ocupat, a què era degu-
da si rcaiment no hi havia hagut despiaçamcnts de
restes arqueolôgiques. La resposta a aquestcs qües-
tions varen venir de la ma de i'estudi de la fracció
fina dci paquet sedimentari. Dcsprés d'haver rca-
iitzat un tali cstratigràfic, que ens permetia i'obser-
vació de ia fracció grossa, aquest ens va orientar
sobre la forma que s'havien dipositat eis sediments.

A) ANALISI ESTRATIGRAFICA

Per estudiar el rccobriment dci jaciment prehis-
tène a partir dci moment d'ocupació, cnumerem
els estrats geoiègics des dci 10 en forma deercixent:

Niveii 10: Textura molt tova. Conté ilims i argues
d'origen fluviai. El gruix varia de 20 a 30 ems.,
en ia part mitja-superior es troba ci sèi d'ocupa-
ció. Entra en contacte amb ia capa superior pci
niveii de iiims i argues fluvials dipositats sobre
ci sèl d'ocupació.

Niveii 9: Té fragments de sorrenca de petit i mig
tamany i alguns eristalis de caicita dins d'una
matriu argiiosa de textura dura. El gruix varia de
70 a 60 ems., i podem diferenciar-hi dues parts:
ia 9b que s'assenta sobre ci niveii arqueoiègie
prehistoric i es caracteritza per tenir fragments
de sorrcnca de tamany mig amb matriu argilosa.
Ei gruix és d'uns 45 ems. La 9a que es caracte-
ritza per fragments de sorrenca de tamany petit-
mig que disminueixen a l'apropar-se a ia zona
de contacte amb el niveii superior; destaquem-hi
algunes taqucs d'alteració proeedents de l'atac
d'agents quImics. El gruix oscii.la entre cls 15 i
20 ems.

Niveii 8: Correspon a un niveil d'argiies amb ai-
guns fragments de sorrenea mitges i petites de
textura nova, variant el gruix de 20 a 15 ems. Es
forca homogeni i conté algun eargol.

Niveil 7: Conté fragments sorrencs de tamany pe-
tit molt deteriorats amb aigunes taques grogues
procedents de la seva descomposició. Es de tex-
tura tova i ci gruix oscii.la entre i 8 i 20 ems.

Niveli 6: Correspon a un niveil de carbons amb
matriu argilosa. La scva textura és molt tova. El
gruix és d'uns 30 ems. i és forca homogeni, cx-
ccpte en la zona de contacte amb el niveil infe-
rior, que té una capa de 10 ems. d'argiies sense
carbó. En la part superior la zona de contacte
amb ci niveli anterior presenta argues i carbons.

Nivcll 4-5: Correspon a un nivcll de blocs de sor-
renca, el tamany dcl qual varia deis 20 ais 6
ems. amb una matriu argilosa i textura dura.
Molt heterogeni en la dispersiO de fragments i
amb un gruix de 20 a 25 ems.

Ni ycii 3: Presenta una capa d'uns 15 ems. de
gruix i la seva matriu argilosa, té carbons molt
puntuals quc no es locaiitzcn en tota i'cxtensió
de tail longitudinal. Dc textura tova i un gruix
dc 12 ems.

(7) L'anàlisi de La fracció fina del sediment de Sota Palau,
feta per en Rafael Mora, es va portar a terme en el Departament
de Sedimentologia del CSIC (Barcelona).
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Nivell 2: Conté fragments de sorrenca de tamany
mig, molt homogeni i matriu argilosa. De textu-
ra tova i gruix de 1 mt.

Nivell 1: Es el nivell de vegetació actual, amb
blocs de sorrenca de gran tamany i matriu argi-
losa.
Observem després d'aquesta descripció estratigrà-

fica que el nivell arqueolôgic 10 correspon a un
perIode d'inundació del Freser; damunt dels seus
ilims s'instal.laren els cacadors de Sota Palou i pos-
teriorment fou novament recobert per ilims flu-
vials, evitant d'aquesta manera llur destrucció dar-
rera dels derrubis de vessant que formen l'estrat 9 i
restant aixI segeliat i protegit de l'acció dels agents
naturals.

Fig. 3 - Tall estratigràjic del terreny on es troba el CI de
Campdevànol. En el nivell 10 es troba el hoc d'ocupació.

B) ANALISI SEDIMENTOLOGICA

Aquests nivells tenen una proporció de sorren-
ques, argiles i llims molt semblant. L'element
dominant son les argiles en tots ells, i l'origen d'a-
questa dominància està en l'alternància entre les
deposicions fluvials degudes a les crescudes del riu
i la descomposició dels materials procedents dels
derrubis de vessant, sotmesos a una forta erosió
qulmica.

El nivell deu, encara que emparentat amb aquest
grup gràcies a la seva forta composició en argiles i
llims, es un nivell qualitativament diferent, donat
que sobre eli es va desenvolupar una ocupació hu-
mana, i actualment s'està fent un treball més espe-
cIfic sobre aquests aspectes.

Dins de l'anàlisi de la fracció fina hi podem dis-
tingir una altra gran agrupació de nivells emparen-
tats entre ells.

Els resultats obtinguts en l'anàlisi ens indiquen
en primer lloc una forta associació entre els nivells
dos i cinc-quatre, ja que pràcticament tenen una
idèntica proporció dels elements analitzats, que
queden molt diferenciats del grup que hem ana-
litzat anteriorment. Es tracta de nivells de derrubis
de vessant, amb fragments de sorrenques de tamany
mitjà procedents de la descomposició de la roca
mare del coritexte pedogènic en què es troba el
jaciment.

A Ia vegada dins aquest quadre s'ha posat el ni-
yell nou, que està com un subconjunt diferenciat,
encara que a nivell general tingui una clara relació
amb els altres nivells per la seva estructura i origen
comñ.

Fig. 4 - Grâ tic tripolar constrult a partir de les dades ob-
tingudes per l'anthhisi de ha fracciO Jina del sediment.

Segons es pot veure en els quadres per nivell i
materials de Ia fracció fina del sediment:

NIVELL-3 NIVELL-6 NIVELL-7 NIVELL-8 NIVELL-9A.B NIVELL-1O

SORRES 22.80 17.08 27.61 22.42 20.69 29.68

ARGILES 43.39 48.44 39.05 40.48 41.30 30.23

LLIMS 33.91 34.48 33.34 37.10 38.01 40.09



BLOC 1. Format pels nivells 3, 6, 7, 8, 9 (a) i (b)
que quan estan compostos per materials proce-
dents de la sedimentació fluvial —crescudes,
inundacions estacionals, etc.—, amb una fracció
grollera de mida molt petita procedent de la des-
composició dels nivells de derrubi de vessant.

BLOC 2. Format pels nivells 2, 5, 4, 9 en el que la
caracterIstica principal és l'abundància de frag-
ments de sorrenca de diverses mides —petita o
mitjana—, amb una rnatriu idèntica en els nivells
2 i 5-4 que procedeix de l'alteració i arrossega-
ment de materials dels derrubis de vessant.

El nivell 9 és diferencia marcadament en el seu
grup en funció de la fracció fina, cosa lègica do-
nada la poténcia dels derrubis, el temps que triga
en dipositar-se, intensitat dels agents erosius,
factors tots ells que varien en cada moment i que
fan que la sedirnentació sigui més o menys ràpi-
da. I es aquI a on aquesta diferència pren tota la
seva significació, ja que un procés sedirnentari
rapid del nivell nou provocaria una remoció de
tots els materials arqueolègics; tanmateix una Se-
dimentació lenta, i aquest és el cas, fa que aques-
ta afecti iinicament a la part superior del nivell
10. Aquest nivell és a on va transcôrrer la ocu-
pació arqueolôgica objecte del nostre estudi, és
per tant aquest nivell i l'estudi de la dinàmica
sedirnentària en funció d'ell que tenen sentit. I
tot sembla indicar que el nivell deu va ser sege-
Ilat en un termini curt de temps, i aixI han pogut
arribar fins nosaltres forca intactes certes es-
tructures fetes per l'home en aquell moment, cal
dir doncs que les anàlisis sedimentolôgiques i es-
tratigràfiques ens confirmen les nostres sospites
de que les estructures trobades no son conse-
qüència de l'atzar natural, sinó "intrusions an-
trôpiques".
Sembla, doncs, evident que l'estratigrafia corres-

pon a procesos sedimentaris diferenciats per certs
canvis en el medi natural, aixô és més notori en els
nivells 2, 4-5 i 9.

Si be constatemque hi han associacions de Cype-
ràcees i altres plantes hidrôfiles, aixI corn de les
ginospermes de pi —que son bones flotadores en el
nivell d'origen fluvial—, estranyarnent tarnbé aparei-
xen pol.lens d'aquestes plantes en els nivells que no
son d'aquest origen. Tot aixô indicaria que en un i
altre cas, els dipôsits son propers a l'aigua.

III. INTERVENCIO ANTROPICA

Com a inici d'aquest apartat, proposem, abans de
passar a un estudi concret del tipus d'intervenció
antrôpica, una redefinició del concepte d'estructures
(9), que aquI mateix no acceptem corn a valid, en-

(8) Tota Ia sèrie de restes de carbó vegetal que s'havien de-
tectat en l'estratigrafia del jaciment durant La campanya de 1980,
hem pogut comprovar que son d'origen antrôpic.

(9) <<On entend ici par structures, Ia trame des rapports mis-
sant differents témoins, qui constituent un groupement significa-
tive. La pertinence du groupement est fondée sur Ia répétition de
situacions analogues (comme Ia fréquence des talons de sagaies a
proximité des foyers et (ou) sur Ia liason entre les éléments d'un
méme témoin (dechets de débitage pouvent conduire au remon-
tage d'un nucleus)>>. LEROI, A. - BRENZILLON, M.: "Fouilles
de Pincevent". VII Suppelement a Gallia Préhistoire. CNRS.
Paris, 1972. p. 325.

cara que nosaltres l'hem utilitzat en treballs ante-
riors (10).

Definirn el hoc d'ocupació corn un espai actiu
des del que l'home intervé sobre el seu entorn, con-
vertint aquest espai en base estructural de les seves
relacions de producció i reproducció. L'anomenem
centre d'intervenció (CI). Aquesta serà, doncs, Ia
unitat antrôpica base, caracteritzada per la modifi-
cació hurnana d'un espai natural per reproduir les
seves relacions socials de producció. (Sacket, J.;
Gaussen, J.; 1976, Rigau,J.; 1976, Taborius, 1976).

El descobrirnent del grau "n" tecnolôgic corn a
conjunt d'unes relacions de tipus IA (intrusid an-
trèpica) jerarquitzats, perrnetrà conèixer el tipus de
relació eco-social.

El concepte d'intrusió antrôpica està definit per
l'aportació d'un deterrninat rnaterial de l'entom al
centre d'intervenció, o be per Ia modificació activa
de I'espai fIsic.

Distingirern vans tipus d'IA que caracteritzarern
afegint la inicial de l'element que s'hi associa. AixI,
per exernple, tenim corn a tipus prirnaris els Se-
güents:

a) Aportació d'elernents d'un rnedi a un altre:
exemple, transport de rnaterial d'origen fluvial cap
al prat on està instal.lat el CI, matèries prirnes, etc.

b) Trasllat d'elernents en un rnateix rnedi: ex.
transport de sorrenques o pedres que es troben al
prat i que serviran per delirnitar un espai de cons-
trucció, IA de sustentació.

c) Modificació del rnedi per ha destrucció de su-
perficies: forats, apilonarnents de terra, etc.

Si be a cada quadre apareixen diferents objectes
obtinguts en diferents matèries, el que ens interessa
per la seva interpretació és la interrelació de mate-
rials en un rnateix espai técnic o quadre.

La freqüència del "Lien" representada en un grà-
fic ens evidencia les distorsions que es produeixen a
nivell purarnent quantitatiu.

El silex és significatiu en el —E4 arnb caràcter re-
gressiu respecte la gran irnportància que té ha lidita
en aquesta zona concreta que correspon a Ia zona
activa en la ZT II, aqul el quars és un altre elernent
dinarnitzador amb caràcter positiu i està rnolt re-
presentat. El pôrfir i la pissarra en els quadres —G4
i —B5, respectivament, son tarnbé elements que
generen la dinàmica de distribució de les diferents
matèries primes en els diferents espais, AixI doncs,
observem que la diferent funcionalitat de l'espai en
el jacirnent, s'acornpanya d'una distribució de les
rnatèries primes.

A) PROBLEMA ESPACIAL

L'acció de l'home sobre el terreny està dirigida a
ha creació d'espais de producció; ha deterrninaciO
d'aquests rnicro-espais permetrà orientar-se sobre el
tipus d'intervenció que es reahitza en el medi. L'a-

(10) Hem emprat el concepte d'estructures en els treballs se-
güents: "Sota Palou: un campament estacional climatic de caca-
dors prehistàrics". IV Symposium Internacional de Puigcerdà.
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Fig. 5 - Representació grâ/Ica de les Ire qüencies del Lien ' segons materials i posició en l'espai del CI.

Fig. 6 - Representãció de les tres zones en que es subdivideix La ZT 2.



nàlisi micro-espacial es fa contraposant dues dma-
miques El (espai interior) - EE (espai exterior) (11).
(Hodder, I.; Orton, E.; 1976).

L'espai interior és el que es troba delimitat pels
IA de protecció del CI. A Sota Palou, distingim en
l'espai interior, quatre zones que tenen, cada una
d'elles, unes caracterIstiques particulars que les in-
dividualitza. Son la ZT (Zona de Talla), ZD1, ZD2
(Zones Domèstiques), ZF (Zona de Fogar) i ZB
(Zona Buida d'elements).

l . a - La ZT II està composta pels següents ele-
ments que marquen l'eix interior, l'acció producti-
va del campament: pedra-seient, percutor, nuclis,
restes de talla i productes seleccionats.

La ZT II està caracteritzada per dos espais.
L'espai passiu o d'acumulació i l'espai actiu o de
producció. La zona de contacte entre ambdues en
forma una nova que anomenem de transició. A la
primera s'acumulen els nuclis i els esclats selec-
cionats; a la zona activa les restes de talla, algunes
d'elles trasiladades del seu lloc, ja que no es descar-
ta que l'acció de percussió es porti a terme sobre
pells. (Leroi-Gourhan 1976, 1976a).

Es tallava mirant cap al NE, assegut sobre la pe-
dra-seient, trobant-se el percutor a un metre i mig
de distància del hoc de talla (12).

2 . a - La ZD II està situada en els quadres —E4,
—F4, —ES. Es considera un espai on s'acumulen els
instruments retocats. Manté una estreta relació
amb la ZB (Zona Buida), perô fins aquest moment
no hem trobat exphicació a aquesta possible inter-
relaciô.

L'anàlisi de Ia indñstria retocada es realitza se-
guint la tipologia anailtica (Laplace, 1974).

(II) A través d'aquest article fern una reflexió per donar una
alternativa a l'estudi espacial (ecofuncional), intentat obrir una
nova perspectiva que depassi les concepcions estructuralistes i Ia
dels procesos (models). Leroi Gourhan (1976) entén el seu con-
cepte d'estructura d'una manera reduccionista, essent els ele-
ments significatius que constitueixen l'estructura sempre en
l'interior de l'espai amb restes antropogéniques, o sigul :

Flodder i Orton (1976), Binford (1972), aixI corn bona part de
l'escola de Ia "new archeology" plantegen els problemes a nivell
micro, corn un dinãmica de "Feod back" y , propiciant a
través d'aquesta concepció Ia construccló de models que ens aju-
din a tipificar Ia realitat. Nosaltres plantegem que Ia dinàmica
funcional dels espais corn una contradicció entre l'espai interior i
l'exterior, entenent que el primer està compost per lAS, mentre
que el segon no son perceptibles. Es precisament aquesta contra-
dicció Ia que genera Ia possibilitat de coneixement de Ia relació
macro-microespacial, i, a Ia vegada, Ia que ens porta a desxifrar
Ia interrelació a nivell espacial intern.

(12) El percutor té una série de caracterIstiques intrinseques
degudes a Ia seva acció o participació en el procés de talla, o a
varies accions diferents.

Del que estem parlant aqui (Vans, 1980), és multifuncional,
ha servit a Ia vegada per xafar ocre i tallar matèria bruta per
confeccionar instruments, aixi com en altres accions que desco-
neixem i que han deixat superficies polides. Podem dir, doncs,
que es tractad'un element estructural que ha tingut una produc-
ció i una funció important dins de l'ocupació. La seva descripció
(Carbonell, Canal, Mora, 1982) és Ia següent: côdols de pôrfir
(8'5 x 6'2 x 4'7), presenta picoteig profund en ambdues extremi-
tats; a Ia cara anterior té dues cüpules, mentre que a Ia posterior
només en té una.

.25	 .21	 .18	 .14	 .7	 .2

No existeix cap ruptura en ha sèrie a nivell mo-
dal, estant representats SE, 5, E i B en una idèntica
proporció i amb una frequència mitja de .14; A i P
s'agrupen amb una frequència mitja de .05.

Existeix una ruptura de primer ordre que separa
dos segments de ha seqüència estructural; el primer
amb una frequència mitja de .24-.15, en el que s'a-
grupen els denticulats, rascadores, ecaillés i burins.
El segon té una freqüència mitja de .02, incluint
puntes de dors, làmines de dors, foliàcis i trunca-
dures.

Les caracterIstiques de la indüstria son: retoc
simple seguit de burins i ecaillés, amb una baixa
freqüència de peces amb retoc abrupte.

El suport sobre el que realitzen les eines es repar-
teix de la següent manera: rascadores i denticulats
en quars, ecaillés i burins en silex i hidita i els
abruptes que es presenten indistintament en tots els
materials citats.

Hem de destacar l'absència de raspadores i rasca-
dores de tipus convexe, aixI com l'enorme desgast
que presenten els burins.

La dinàmica ye produIda a l'espai ZT per l'arri-
bada del material fluvial seleccionat que s'utihitzarà
de matèria prima en Ia confecció d'instruments.
Una vegada escollit l'objecte de treball, serà acu-
mulat en zones de talla de ha cabana, per ésser ela-
borat posteriorment i redistribuIt en l'espai del CI,
segons la seva funcionalitat.

ConstruIm una taula de matèries primes per tal
de conèixer la dinàmica distributiva de les matèries
primes.

Els materials s'escullen segons Ia necessitat con-
creta de l'acció que es vol dur a terme, influint en
el seu desenvoluparnent tècnic i determinat pel ti-
pus de matèries primes de les que es poden proveir
en l'entorn immediat.

3a - Les zones ZF: se n'han individuahitzat dues
que pertanyen a dos tipus morfolôgicament dife-
rents. La ZF I, amb un gran aparehl de carbons, té
forma circular; és un foc pla amb un entorn de ru-
befacció molt marcat i és de color vermellós.
Aquest seria el foc principal de la cabana i les res-
tes d'ossos crernats trobades en el seu interior i en
el seu entorn, el configurarien corn un gran foc de
cocció.



_____ Q POR P1 LI SI Ri Fr Li Fr TOTAL

B5 16 - 13 6 2 2878 .007 29 .017 —39	 3322

CS 57 1 1 9 9 —256 0 —2 .016 38	 706

•D5 63 4 8 16 15 2 .01 41 .089 204	 437

ES 83 4 9 9 6 11 .028 —118 .052 —119	 607

•F5 36 8 2 2 1 —44 .046 —193 .082 —190	 774

•G5 37 1 9 5 6 406 .011 —47 .003 6	 665

•H5 25 4 1 3 10 —97 .017 —72 .285 658	 846

•D4 63 7 1 15 7 —213 .083 —347 .015 35	 874

•E4 87 20 9 50 5 —334 .017 71 .008 —18	 448

•F4 94 11 12 20 16 —57 —65 2724 .22 —508	 3773

•G4 52 22 9 4 5 8 .001 3 .009 20	 48

•E3 53 4 6 11 11 65 .081 —340 .042 97	 2553

•F3 127 18 9 18 15 —O 0 1 .041 94	 180

G3 52 8 11 7 14 —97 .02 —84 .008 18	 283

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 214 .029 —121 .113 261	 646

______ ______ ______ ______ ______ 4682 1 4193 1 2351

______ ______ ______ _____ _____

______

_____ _____ ______ ______ ______ L. G. = 16.168

La zona ZF II té una morfologia molt diferent; els
carbons no son abundants, al contrari, la rubefacció
de sorrenques es troba ben delimitada. Es evident
que les microsorrenques de color vermellós molt al-
terades, havien estat escalfades repetidament durant
l'ocupació. La seva morfologia és la caracteristica
de cubeta i les seves dimensions reduIdes (uns 40
crns. de diàmetre). Per veure la irnportància i la si-
tuació de les zones esmentades, s'ha de visualitzar
el plànol general.

4a - Les zones ZB estan delimitades per contra-
posició amb els espais recoberts d'objectes arqueo-
lègics. Curiosarnent, aquests tipus de zones es
troben associats a les ZD, principalment a la ZD I.
Per la reduIda extensió de l'article, encara que
constatem la presència de les zones buides, no
aprofundirem en la seva anàlisi.

B) UN ESPAI DELIMITAT, MODIFICACIO
ANTROPICA DE PRIMER ORDRE

Realitzant el treball de camp i, més tard, en l'a-
nàlisi planirnètrica d'enguany, hem pogut compro-
var una hipètesi ja enunciada en articles anteriors.

A Sota Palou existeix un espai delimitat, possi-
blement una cabana compartimentada. Quines pro-
ves concretes permeten aquesta afirmació? El des-
cobriment es basa en la constatació d'una dinàrnica
doble dels "fossils culturals".

a) Es detecta una acumulació de restes arqueolO-
giques, a continuació unes IA i, seguidament, una
disrninució abrupte de restes.

b) Acurnulació de restes, seguides d'unes IA en
forma d'agrupacions puntuals que delimiten una
ilnia, després les restes desapareixen.

A partir d'aquesta contraposició restes arquelOgi-
ques-disminució i restes arqueolOgiques-desapari-
ció, interpretem que estem davant de tres espais o
zones que es troben separades una de l'altra.

La dinàmica a) és prOpia d'una delimitació dins
d'un mateix espai tancat: una paret de separaciO in-
terior. La b) senyala la separació d'un espai tancat
amb un d'obert, o sia, el limit interior-exterior del
CI.

Les IA que sOn l'element concret de divisiO estan
constituIdes per sorrenques seleccionades de l'ar-
rossegament del peu de rnuntanya, ordenades se-
gons una diferent funció. Mentre que les que Se-
paren l'espai tancat de l'obert son agrupacions de
tipus "apilotament regular" per la subjecció de
pals, les distribuIdes de forma irregular formant
una lInia, podien ser utilitzades per l'estintolarnent
de materials de tipus nous (pells, etc.).

Totes les dades recollides ens donen una infor-
rnaciO sobre la forma que podien tenir el CI interior
, si intentern una reconstrucciO de l'espai tancat,

ho fern per conèixer la potència organitzativa de
què disposaven a l'enfrontar-se a l'eco-sistema per
crear el seu medi histOric. (Carbonell, E.; Mora, R.;
1982).

C) L'ESPAI TANCAT DEL CI

Queda delirnitat per les IA situades en els qua-
dres -B2, -D2, -El, -E0, linia diagonal que fa angle
arnb una altre perpendicular que passa pels quadres
-El, -Gl-2, -H3. Tenirn, per tant, un angle de la
construcció que ens indica la seva possible forma
trapezoidal o quadrada.

En els quadres -Cl, -B2, -B3, -B4, -E5, no hi ban



Fig. 7 - Acumulació d'IA de sorrenques en el quadre E2.

restes arqueolôgiques ni de cap tipus, el que també
és indicatiu d'un espai determinat que finalitza.

Dissortadament, el sector de cabana inferior que
ens fa falta, es la que l'oposa a l'angle que formen
els lAS, doncs va ésser destruIt quan es construIa el
camp de futbol. Opinem, perè, que ci que ha desa-
paregut no representa més que un 20 % del total
d'aquesta unitat, encara que el que ens manca és la
part de la delimitació.

Una aiineació de sorrenques ens indica la divisió
interna que passaria pels quadres -H3, -G4, -F4,
-F5.

Senyalats tots els punts de deiimitació, opinem
que la unitat 1 de Sota Paiou tenia un tamany inte-
rior aprofitable d'entre 35 a 45 mts.

Veiem doncs que les hipôtesis piantejades a! co-
mencar i'excavació, basades en ci treball interior o
exterior de la cabana, estan desvetilades, ja que es
coneix perfectament els limits de Ia construcció i,
per tant, s'ha estat excavant, majoritàriament durant
les quatre campanyes, un espai tancat. (Banesz, L.;
1976).

IV. POTENCIA D'INTERVENCIO SOBRE EL
SEU ENTORN

Una de les questions que a primera vista ens
perjudica a i'hora de tenir una visió real del funcio-
nament de la comunitat de Sota Paiou, és ci desco-
neixement dci nombre de cabanes i, per tant, dci
nombre de persones que ocupaven ci hoc.

Es ciar que, a més a més, de la unitat que hem
excavat aquests darrers anys, hi han restes d'altres
ocupacions reiacionades en ci mateix espai, de for-
ma sincrènica o diacrènica. El que és evident, és
que enfocarem ci grau d'intervenció des de i'ünica
part del CI quc coneixem: ia unitat cabana 1.

L'cxperiència en !'anâiisi dci hoc d'ocupació
de Sota Paiou, posa de relicu una contradicció en
primer pla. Com una cabana dc tamany tan impor-
tant, tan ben construIda i amb una ocupació tem-
poral de quasi tres mesos, té tan pocs ñtiis domes-
tics? Es contraposa la capacitat de construir un bon



hoc d'ocupació, amb l'aparent incapacitat de des-
envolupar una bona indüstria?

A 8.700 BP és un fet que la tradició cultural pesa
ja de forma definitiva sobre les relacions de produc-
ció. S'efectua un procés d'homogeneItzació dels
grups de pobladors prehistôrics, presionats per la
crisi ecosocial. (Vans, 1979).

AixI veiem corn, a Sota Palou, la funcionalitat de
l'ocupació es I'etada temporal: un campament base
i, per tant, tampoc aquesta activitat es pot veure
reflexada en la producció d'instrurnents de tipus
domestic. Nogensrnenys, el fet de que no existeixi
una ocupació de tipus estructural no vol dir que es
pugui ocupar una zona de forma aventurada. Aqul
podem observar que hi ha una preocupació espe-
cial en la construcció de la cabana, un espai ample,
gran i ben especialitzat. Els hi interessa molt més la
protecció en sentit estricte que el desenrothhar una
producció d'instruments domestics que, possible-
ment, la duien a terme amb més profussió en hes
ocupacions d'hivern.

Una construcció de més de 35 rn. 2 , amb una divi-
sió complexe de h'espai (zona domèstica, zona de
talla, zona de fogar, etc.) demostra que hi ha una or-
ganització pel micro-espai molt acurada i que, lôgi-
cament, la cura que es té en aquesta organització
està en funció, corn ja hem repetit moltes vegades,
del tipus d'opció que s'exerceix sobre l'entorn.

En una vall ample, perè relativament petita, corn
és el lloc on hi ha el prat del Molinou, un CI pre-
histèric pot tenir una gran influència. Les restes de
fauna trobades a l'interior de Ia cabana (bisó, porc
senglar, conill i altres no identificats de mamifers
de tamany mig) indiquen que l'home intervenia de
forma indiscriminada sobre tot tipus del seu entorn,
si be no podia causar una transformació important
de l'equilibri ecologic, perquè la seva estada en el
CI era curta (2 o 3 mesos).

No hem conseguit proves prou dares de recol-
hecció, perO Si podem plantejar que la troballa

d'avehlanes cremades durant tota l'ocupació, en
podria ésser un indici.

Per altra banda, la pesca del riu Freser devia és-
ser una activitat frequent. Si aquestes comunitats
treien un percentatge molt elevat de matèries pri-
mes del riu, resulta dificil pensar que ignoressin ha
possibilitat alimentária que els hi oferia.

També està demostrada l'aportació de matèria
vegetal al CI, doncs en els focs hi han carbons de
caducifohis, a l'interior de la cabana hi han bran-
ques d'avellanes i, finalment, estructures que asse-
nyalen pals de sustentació.

Podem creure, aixI, que hi ha una gran potencia-
litat d'intervenció, perO que a ha pràctica, ha modi-
ficació que es produeix és minsa.

D'ahtres proves materials (ocres, rehació mandI-
bula-pedra, cremada, hematites...) també ens mdi-
quen I 'existència d'aquesta potencialitat subjectiva,
impossible de determinar, perO segur que influeix i
guia durant la PrehistOria les relacions socials del
campament.

V. POSSIBLES PARAL.LELS

PodrIem establir possibles paral.lels entre aquest
lloc d'ocupació a l'aire hhiure i d'altres d'una morfo-
hogia semblant, que hi han ara a Catalunya.

Propers a ha datació de Sota Palou (9060 ± 380
BP), es troben el Cingle Vermell (9760 ± 160 BP) i
la BOvila del Gai (9860 ± 400 BP).

Per les caracterIstiques geo-orogràfiques, és possi-
ble una relació de les ocupacions que s'efectuaren
al baix Freser i al Ter mig; aixI es pot phantejar
corn a hipOtesi un funcionament ecosocial que rela-
cioni les ocupacions d'estiu-tardor del Freser a
h'aire lhiure, amb les ocupacions de tardor-hivern
en el Ter. Caldran perO més dades i la comprovació
d'aquesta hipOtesi.
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