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La fauna de l'Arbreda
(sector Alfa) en el conjunt

de faunes del Plistocè Superior
JORDI ESTEVEZ (*)

RE^UME 	

La succession des faunes du secteur Alpha de l'Arbreda peut comprendre la période du Paleolithique Moyen
jusq'au final du Paleolithique Supérieur.

Du point de vu climatologique des grands mammifères contient très peux d'elements de climat froid et part
contre les espèces temperées sont toujours présentes.

Les deux herbivores dominants sont le cheval et le cerf dans toute la sequence. us sont surpasses seulement
par l'ours des cavernes (dans les niveaux inférieures) ou le lapin comme les animaux les plus abondants.

Le cheval arrive a se detacher sensiblement des autres espèces aux environs de 17.500 BP. La dynamique
d'autres complexes faunistiques d'autres regions voisines fait penser a une crise climatique plus generale dans
la Péninsule Iberique a l'entour de ce moment.

La difference entre la Catalogne et les autres endroits c'est marqué, du point de vu de la faune, par une plus
grande hurnidité a la cote cantabrique et un froid plus accentué au nord des Pyrennées (ou le renne est frequent).

La discussion des problèmes taphonorniques met en evidence l'aport anthropique des herbivores et fondarnen-
talement non humain des oiseaux, microfaune et carnivores. Reste le problème des lagomorphes pour lesquelles
l'hipothèse la plus probable c'est l'introduction spontanée au sediment de la majorité de ces restes.

En aquest estudi intentaré una actualització de les
meves reflexions sobre la fauna recollida en la cala
realitzada per J. M. Cororninas, P. Comas J. Canal
entre 1972 i 1973 en l'anomenat sector Alfa del jaci-
ment i que va ésser analitzada per mi en la tesi docto-
ral (Estévez, 1979).

En el meu estudi (Estévez, 1985) vaig diferenciar
el lot de restes ôssies en 10 unitats segons la seva
procedència estratigrafica (taula I), tenint en compte
les anotacions dels diaris d'excavació.

Les datacions radiocarbèniques, de les quals
disposem ara (Delibrias et al., 1987), donen la pos-
sibilitat d'una situació cronolègica aproxirnada
d'aquestes unitats: 17.320 correspondria al perIode
de sedimentació del nivell B, 17.720 al C, 20.130 al
D, i a les de 22.590 i 25.830 correspondrien amb-
dues al meu conjunt E. Mancaran les situacions cr0-
nolôgiques dels nivells inferiors Eb, F, Ga i Gbc que
s'hauran de situar en la transició i en el PaleolItic
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Mitjà, aixI corn la seqUència entre 2 i 2,40 rn. del
meu nivell A.

L'atribució cronolôgica d'aquest Citim és discutida
per Alcalde et al. (1981), donant-li una adscripció
probable a un moment encara estadial, que pel que
sembla per altres estudis realitzats per la Mediterrà-
nia occidental (Yll, 1984), no podria ésser posterior
al 13.000. Aquesta datació minima coincideix arnb
la que obtindrIern amb una extrapolació de la correla-
ció lineal entre profunditats i datacions per a la pro-
funditat rnitjana d ' aquest nivell. Naturairnent, encara
que la correlació calculada és de .971, les caracterIs-
tiques de la sedirnentació de 1'Arbreda fan rnassa
agosarat un càlcul d'aquest estil, corn planteja David-
son per Mallaetes i Parpalló (Davidson, 1980).

Les espècies deterrninades pel sector Alfa estan re-
collides en la taula I. Els resultats de l'estudi que
yarn realitzar al 1979 van ésser cornpletats per les
dades de posteriors estudis sobre els lagornorfs (Faro,
1979), l'Avifauna (Vilette, 1983) dels nivells del Pa-
leolItic Superior i per les anàlisis dels microrosega-
dors (Alcalde, 1980) i la Ictiofauna (Juan-Muns,
1981) dels nivells superiors de les noves excavacions
en el sector Beta.



NIVELLS:	 A	 B	 C	 D	 E	 Eb	 F	 Ga	 Gbc
Profunditats(m.):	 2,0-2,4 2,4-3,2 3,2-3,4 3,4-4,4 4,4-5,6 5,6-6,0 6,0-7,2 7,2-7,8 7,8-8,8

Rèptils indeterminats
Amfibis indeterminats

Taula I. - Frequencies absolutes d'espècies al sector Alfa de l'Arbreda. La determinació de les aus és treta de Vilette
(1983).



El conjunt d'aquestes dades han permés verificar
les hipôtesis de reconstrucció paleoambiental que
s'havien plantejat amb els primers estudis pollInics
(Loublier, 1978) i faunIstics (Estévez, 1979, publicat
1985).

Les anàlisis poliIniques (Loublier, 1978; Geurts,
1979) permeten complementar be els resultats de les
de vertebrats. Tot i que la segona autora troba una
taxa més elevada de pollen arbori, per ambdós au-
tors predominarien els espais oberts sobre els reduc-
tes amb arbres, composats sobretot per conIferes.
Geurts, perô, assenyala una fase de més intensa fo-
restació entre els 5,20 i els 6,00 rn. de l'estratigrafia
que i'autora fa correspondre amb el perIode Dene-
kamp o Padul pels voltants del 30.000-32.000. Aixô,
d'ésser cert, donaria una situació cronolôgica al ni-
veil Eb en el que, perô, no trobem cap indici
d'aquest amillorarnent climatic pel que fa a la fauna
corn no sigui ia presència de ia rateta dormidora
(Eliomys quercinus). Tanmateix en la fauna que vaig
estudiar hi havia una presència constant dels animals
que podem considerar de ciirna temperat.

TAFONOMIA: ELS FACTORS
D'APORTACIO

El probiema més greu encara per resoidre, per es-
tablir les bases de la relació de la gent paleolItica
amb el seu mitjà, és ei de la tafonomia.

S'imposa fer primer una reflexió sobre els factors
que han influIt en la constitució del complex faunIs-
tic. En aquest sentit, ja hem realitzat aiguns assajos
que recullen una manera d'enfocar aquesta probiemà-
tica (Davidson i Estévez, 1984).

Pel que fa a la fauna del sector Alfa de i'Arbreda,
s'ha de tenir present en primer iloc la possible in-
fluència de i'acció arqueolègica en la desviació de la
fauna recollida respecte a la fèssil. Es probable que
moltes restes, sobretot de micromamIfers, hagin
passat a través dels garbells, recollint-se només les
més grans i completes. D'altres restes es poden haver
perdut per manca de reconeixement corn a matèria
ôssia (podia haver estat ei cas amb els carpials). Un
altre factor que haurIem de tenir en cornpte, és el
d'una possible recollida diferencial segons els ni-
yells, si no es va fer una recollida tan curosa en els
nivells superiors como en els inferiors. Aquest fenè-
men hauria afectat particularment la fauna de la mida
que sf restava en ei garbell, perô que no era particu-
larment "interessant". En concret, crec que si es va
donar aquest fenomen, haurà afectat particularment
les frequencies relatives dels lagomorfs i de les aus,
afectant perô nomds aquestes daneres en un ordre
qualitatiu, ja que no s'haurien recollit en els nivells
superiors les restes d'ocellets de talla petita (corn els
pàrids, etc.).

En tot cas, aquesta Iltirna és una reserva que no
tindré en compte per l'anàlisi que segueix i assumiré
que no hi ha hagut recollida diferencial segons els
nivells.

Una altra qUestió important que pot afectar la qua-
litat de la representació dels diferents taxonS, és la

de la possible distribució horitzontal no aleatOria de
les categories animals. AixI és molt probable que la
proporció de, per exernple, la microfauna respecte a
les altres categories, aixI com la frequència absoluta
de les restes per nivells, estiguin molt influIdes per
una repartició horitzontal depenent de factors topo-
gràfics (corn poden dsser la posició de la vertical de
la volta de l'abric o l'habitabilitat de les diferents
àrees del pis de la cavitat en cada moment). Per aixô,
un càlcul de la densitat de restes ponderada pel temps
d'acumulació de les rnateixes és un càlcul que serà
interessant de reaiitzar per estimar un Index de la
intensitat de la influència de cadascun dels factors
d'aportació, perô que no es pot dur a terrne fins no
haver assolit una excavació suficientment representa-
tiva de l'extensió total de l'Arbreda. De moment,
aixi, algunes de les dades que presentem no seran
més que avencos vàlids nornés pel sector estudiat i
s'hauran de confrontar amb els que s'obtinguin en
les excavacions rnodernes.

En general, corn a prirnera aproximació, podem
rernarcar com el conill és l'espècie dominant seguida
dels herbIvors, excepte en els nivells del Paleolftic
Mitjà, on els carnIvors (l'ós de les cavernes) prenen
el primer iloc en les frequencies relatives. L'evidèn-
cia arqueolOgica i la mateixa composició del complex
faunIstic ens indiquen que hi va haver quatre possi-
bles fonts d'aportació d'ossos al sediment: l'activitat
humana (documentada directament per alguns Se-
nyals d'esquarterarnent sobre els ossos i indirecta per
alguns ossos crernats, per les eines litiques i ôssies i
restes, en un dels nivells, d'un fogar construIt);
l'aportació pels carnIvors (a l'Arbreda tenirn repre-
sentats la hiena i l'ós de les cavernes, la pantera fôs-
sil, el linx, aquest probablement per dues espècies
diferents, i la guineu); de les rapinyaires (tenim el
falcó mostaxut, el xoriguer gros i el petit, el rnussol
emigrant i el come); i, per fi, animals que havien
triat el jaciment corn a cau i van rnorir a dins (en
aquest cas s'hi podrien trobar els humans, els carnI -
vors, les rapinyaires i d'altres aus que poden nivar
en la mateixa paret de la cova —gralles, coloms, per-
diu de roca,.. .-, aixi com els rats penats —Myotis
myotis—, els diferents rèptils i amfibis, i els conilis
que encara avui dia construeixen les seves colonies
en els sediments del Pla d'Usall o de les vessants
que donen al Serinyadell).

Per una assurnpció actuaiista es podria assumir que
la presència hurnana continuada exclouria els dos Cl-
tims factors d'aportació, de la rnateixa rnanera que
la utilització de la cova com a cau de carnIvors p0-
dna foragitar els conills. PerO tinguent en cornpte
que la velocitat de sedimentació teOrica que es pot
calcular és d'un cm. de sediment cada 39 anys, p0-
dem admetre perfectament que la presencia de cada
grup d'anirnals, no essent necessàriarnent continua-
da, ha pogut deixar marge a l'actuació alternada dels
altres factors d'aportació en el decurs del temps de
sedimentació de cada niveil. Es tracta, per tant, de
determinar tan sols quin ha pogut ésser el factor
d'aportació predominant o quina Ia dinàmica de Ia
seva importància relativa en els nivells que vaig po-
der aIllar.

AixI podrIem suposar tarnbé que la frequencia de
restes antrOpiques és inversament proporcional a la
de les restes aportades per carnivors i que aquesta
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funciona de manera diferent a la dels conills (cas de
que aquests entressin espontàniament en el jaciment).

Tractament de les dades

I) Una anàlisi senzilla de Ia dinàmica de les fre-
quències al llarg de tota l'estratigrafia ja ens va de-
mostrar (Estévez, 1979) el funcionament diferent en-
tre carnIvors i herbIvors i, en canvi, la semblança
dels moviments entre micromamIfers i aus. El conill
en canvi segueix una dinàmica prôpia diferent de les
altres, aixô juntament amb l'heterogeneitat de l'estat
de fossilització, la fracturació, absència de traces de
descarnació, raresa de restes cremades, frequència de
restes no epifisades i la representació de les diferents
parts de l'esquelet ens feren suposar que no hi havia
una aportació antrôpica substancial d' aquesta espè-
cie. Faro (1979), si be suposa que en el material que
ella estudia podria haver-hi part d'aportació humana,
arriba a Ta conclusió de Ta impossibilitat de demos-
trar-ho.

1.1) He sotmés Ta taula (Estévez, 1979) de fre-
quències de les diferents categories d'animals
(equids, Cervus, Bos/Bison, Capra, Rupicapra, car-
nivors, lagomorfs, micromamIfers i aus) que es tro-
ben als successius nivells superficials de 20 cm. (tau-
Ta II), a una anàlisi factorial per tal de verificar les

Fig. 1.- RepresentaciO sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells artificials de 20 cm. (11 a
43) i de les categories: MI=micromamifers, AU=aus,
OR=Oryctolagus, EQ =Equus, CE=Cervus, CA = carnI-
vors.

Taula II. - Frequencies absolutes i relatives dels d(ferents
taxons per nivells art ficials. N: nivells art ficials, 2:
Equus, 3. Cervus, 4: Bos/Bion, 5: Capra, 6: Rupicapra,
7: altres herbIvors, 8: total artiodàctils, 9: total herbIvors,
10: carnIvors, 11: Oryctolagus, 12: micromamifers, 13:
aus, T: totals.

II	 I	 liii	 III	 111111	 II

Fig. 2.- Representació sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-Gb) i de les categories:
MI=micromamIfers, AU=aus, CO=Oryctolagus, HE=
herbIvors, CA=carnIvors.

impressions extretes de l'anàlisi dels grafics de fre-
qüències.

ET primer factor (V.p. 55,48 %) ens oposa els car-
nIvors a la resta, especialment a! conili corresponent
als nivells artificials 31-37 (niveTi F), contra Ta resta,
especialment 40-44 (Gb-Gc). ETs bovins, segons
aqueSt factor, tenen una reacció una mica diferent a
Ta de Ia resta dels herbIvors, ajuntant-se més cap els
carnIvors que cap al conilT. El segon factor ens agru-
pa tots els herbIvors davant aus i macromamIfers i
els niveTls 36-39(Ga), 11-24 (A,B,D) enfront de 40-
44 (Gbc) i 25-35 (E,Eb,F).

1.2) Sumant tots els herbIvors en una soTa catego-
na, eT moviment queda encara més clar, distingint
en eT primer factor (58,689 %) els carnIvors en eTs
nivells 3 1-39 de Ta resta, que es diferenciarà pel Se-
gon factor (30,905 %) entre herbIvors, en els nivelTs
11-24 (A i B) i menys 36-39 (F), i microfauna, deTs
nivells 40-44 (Gbc) i menys27-34 (E i Eb). El coniTi
i les aus queden en una posició intermitja (fig. 1).

11.1) Processant eT resum d'aquesta taula (Esté-
vez, 1979) que s'obté sumant eTs nivelTs artificiaTs
que corresponen a cada subdivisió estratigrafiques
que vaig estabTir (tauTa II), ens resuTta que eT primer
factor (61,213 %) caracteritza eT PaTeoTItic Superior
(A,B,C/D i E) i eT niveTi inferior (Gbc) peT conilT i
menys per herbIvors; i eTs nivelTs F i Ga per carnI-
vors. PeT segon factor (33,902 %) tenim caracterit-
zats Gbc, Eb i F per microfauna i els nivells A,B,C/D
i E per herbIvors (fig. 2).

En definitiva podem concToure que els nivelTs del
PaleoTItic Superior (A,B ,C/D i E) es caracteritzen per
una elevada frequencia d'herbIvors amb presència
també de conill (introduIt per elT mateix o per Ta
gent). ETs nivells inferiors es diferencien en dos
grups: un amb F i Ga caracteritzat per Ta presència

AU

CD

A

E

B

C-

HE



de carnIvors i un altre Gbc per l'aportació de micro-
fauna, aus i conill. El nivell Eb (de transició) es dife-
rencia clarament de l'anterior i el posterior. Si el
conjunt del nivell Gbc, per les seves caracterIstiques,
sembla no ésser fonamentalment d'aportació antrbpi-
ca, conté, en canvi, un conjunt de restes de conill
que en res sembla diferenciar-se del dels nivells su-
periors en els quals l'acció humana és més important.
Aquest seria un argument que refermaria la suposició
d'una aportació fonamentalment no antrbpica dels la-
gomorfs.

III.!) M'ha semblat interessant seguir la caracte-
rització estadIstica dels nivells a un nivell taxonbmic
més fi. AixI he distingit (taula III) entre els herbI-
vors: Equus, Elephas, Cervus, Sus, Bos, Capra i Ru-
picapra; entre els carnIvors: petits (de talla menor
que la pantera) i grans; entre els animals més petits
he distingit: el conill, l'erico i els microrosegadors
que he separat de les aus i dels rèptils i amfibis. He
afegit, a més, els ossos que semblaven cremats, els
que tenien traces de mossegades, de cops, ratilades i
la frequencia relativa dels ossos no determinables
respecte al total, com una mena d'Index de fractura-
cio.

L'anàlisi multifactorial (fig. 3) ens dóna sobre el
primer factor (58 %) una contribució maxima del co-
nih i amfibis/rèptils, oposada a gran carnIvor, cre-
mat, que ens diferencien el nivell més antic Gbc dels
posteriors Ga i F. En definitiva, és aixI el gran carnf-
vor (l'os de les cavernes) el que caracteritza aquests
dos nivells. Pel segon factor (28 %) tenim una distin-
ció molt interessant, que ens agrupa d'una banda tots
els nivells inferiors (Ga, Gbc i F), separant-los dels
superiors (els del PaleolItic Superior), estant l'Eb
com a intermig. Els primers associats amb microma-
mIfers, amfibis/rèptils, grans carnIvors i, sorprenent-

Taula 111.- Frequencies absolutes de les diferents catego-
ries faunIsriques en els nivells establerts per Estévez
(1979).

ment, cremats, mentre que els segons es caracteritzen
per ratilats, colpejats, èquids, cèrvids i en general
tots els herbIvors, els conills i l'erico.

El fenomen aparentment paradoxal dels ossos cre-
mats nomes s'explica si pensem que molt possible-
ment vaig comptar corn a tals, ossos que en realitat
tenien Ia superfIcie molt enfosquida i alterada per
precipitacions de manganès.

Fig. 3- Representació sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-Gb) i de les categories:
1: Equus, 2: Cervus, 3: BosiBison, 4: Capra, 5: gran
carnIvor, 6: petit carnIvor, 7: Oryctolagus, 8: micromami-
fers, 9: aus, 10: ossos mossegats, 11: 05505 cremats, 12:
05505 amb cops, 13: ossos no determinats, 15: Elephas,
16: ossos amb ratllades, 17: Rupicapra, 18: Erinaceus,
19: amfibis, 20: Sus.

Equus
Elephas
Cervus
Sus
Bos
Capra
Rupicapra
Gran carnIvor
Petit carnIvor
Oryctolagus
Erinaceus
Microrosegadors
Aus
Rèptils
Mossegades
Cremats
Colpejats
Ratilades
% no determinats

	

A	 B	 C	 D	 E	 Eb	 F	 Ga	 Gb

	18	 211	 39	 152	 226	 4	 16	 23	 41

	

o	 1	 0	 1	 0	 1	 0	 2	 1

	

5	 67	 13	 76	 114	 4	 7	 19	 42

	

o	 0	 0	 2	 2	 0	 0	 0	 0

	

3	 12	 5	 12	 15	 4	 4	 14	 14

	

1	 1	 0	 2	 5	 1	 0	 0	 1

	

o	 4	 0	 6	 11	 0	 4	 0	 0

	

o	 o	 2	 0	 1	 9	 173	 96	 18

	

4	 6	 6	 4	 6	 0	 2	 1	 8

	

209	 742	 181	 390	 575	 155	 142	 39	 766

	

1	 39	 9	 16	 9	 2	 2	 5	 4

	

1	 5	 0	 3	 15	 3	 3	 1	 111

	

9	 48	 23	 32	 83	 19	 8	 6	 95

	

2	 0	 0	 0	 13	 1	 0	 0	 432

	

4	 15	 1	 9	 8	 0	 0	 1	 0

	

1	 15	 8	 31	 412	 136	 363	 787	 5

	

1	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0

	

5	 14	 3	 13	 0	 0	 0	 1	 0

	

30	 19	 10	 9	 11	 21	 12	 7	 6



Entre els dos factors tenim una ciassificació que
es pot resumir aixI (fig. 3): nivells F i Ga-gran carnf-
vor, "cremats"; niveil Eb-Elephas; nivell E-Bos; ni-
veil Gbc-micromamIfers, rèptils; i un gran paquet
amb la resta d'eiements.

Amb el tercer factor concretarIem: F-gran carnIvor
i Ga-"cremats".

111.2) Simplificant algunes categories (equids +
Elephas, cèrvids + Sus, Capra + Rupicapra, Oryc-
tolagus + Erinaceus, microrosegadors + rèptils,
coipejades + ratliades) obtenim que el factor 1
(59 %) ens agrupa (fig. 4): nivelis Gb (B,A,C,D)-
micros, Oryctolagus-Erinaceus; nivelis Ga,F,(Eb)-
"cremats", grans carnIvors; i ei factor 2 (27 %):
Gbc ,Ga,F-grans carnIvors, micros ("cremats");
B ,D ,E , (C ,A)-coipejats-ratliades, èquids-Elephas,
Cervus-Sus, Oryctolagus, càprids, (mossegades).

El conjunt dels dos factors ens donen molt be una
caracterització dels nivelis F i Ga al voltant de grans
carnIvors i ossos "cremats", diferenciats de Gbc amb
micromamIfers, i ia resta de nivelis (A,B,C i D) al
voitant de la resta de categories; ei niveli E el trobem
més centrat i i'Eb en un lloc de transició.

Conclusió primera

Amb aixO estaria disposat a afirmar que les catego-
ries significatives ens demostren una clara diferencia-
ció entre eis dos niveils més inferiors. El més antic
caracteritzat per la importància de l'aportació de
micromamIfers per les rapinyaires i per ia mort d'un
nombre elevat d'amfibis i rèptiis al fons de la cova
(recordem que ei Serinyadeil deu tenir el cabal quasi
a la mateixa aitura). En els dos nivelis successius

(PaleolItic Mitjà) hi ha una important presència de
i'ós de les cavernes, quedant els seus cadavers en la
cova, i d'ossos amb la superfIcie enfosquida (precipi-
tacions de manganès o acció del foc?). Un nivell cla-
rament de transició és 1'Eb, i 1'E és marcadament de
tendència cap el PaieolItic Superior. En ells, i'espe-
cialització en cavall no és encara molt accentuada
(presència de Bos i Cervus). Finalment, tota l'altra
sèrie de nivells del Paleolftic Superior amb les cate-
gories més clarament antrèpiques: càprids, cavalls,
ratliades, cops i, sorprenentment, els que vaig consi-
derar com mossegats.

En aquests nivells es dóna una especialització en
cavall que va augmentant des del . 15 del nivell E, al
.41 del B (Estévez, 1979).

Conill, petits carnfvors i aus es troben en una posi-
ció intermitja entre aquest complex i el més antic,
demostrant que podia haver hagut una altemància en
l'ocupació de la cova, o potser una aportació mixta
d'aquestes categories per factors naturals i antrôpics.
La primera solució expiicaria miilor la presència
d'ossos rosegats en els nivells antrôpics.

Test de simulació

Els resultats d'aquesta anàlisi podrien haver estat
en certa forma desvirtuats pel diferent pes quantitatiu
de les diferents categories, per aixô he sotmès les
dades a un nou test de simuiació.

I) Per reduir la significacio exagerada deis efec-
tius molt nombrosos, he donat un valor de 0 a les
caselies sense efectius, 1 a les de frequencia relativa
per sota de la mitjana de la seva lInia, i 2 a les que
tenien una frequència superior (frequencies calcuia-
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Fig. 4.- Representació sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-Gb) i de les categories:
1: èquids, 2: cèrvids, 3: Bos/Bison, 4: càprids, 5: gran
carnIvor, 6: petit carnIvor, 7: Oryctolagus i Erinaceus,
8: micromamIfers i amfibis, 9: aus, 10: ossos mossegats,
11: 05505 cremats, 12: ossos amb cops i ratilades, 13:
ossos no determinats.

Fig. 5.- Representació sobre els eixos factorials I (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-Gb) i dels conjunts
teôrics AN=antropogènic i NA=natural, amb les catego-
ries ponderades de: Eq=èquids, Gr=grans herbIvors,
Ce = cèrvids i senglar, ca = càprids, Ca = carnivors, Co = la-
gomorfs i eriçó, Mi=microfauna, no=no determinats.



NIVELLS

EQUIDS CRANI
EQUIDS OS LLARG
EQUIDS OS CURT
EQUIDS TRONC
CERVIDS CRANI
CERVIDS OS LLARG
CERVIDS Os CURT
CERVIDS TRONC
BOVINS CRANI
BOVINS OS LLARG
BOVINS OS CURT

11	 142
6	 43
1	 21
o	 5
3	 33
2	 2!
o	 7
o	 5
3	 4
0	 4
0	 4

24	 119	 194	 14	 61
6	 17	 27	 1	 0
4	 16	 11	 1	 2
0	 0	 20
2	 37	 69	 2	 31
4	 !6	 26	 1	 2!
7	 19	 17	 3	 5
0	 4310
1	 6	 16	 2	 22
0	 3	 31	 4
3	 301	 2

El primer factor (60 %) ens situa corn a antrôpics:
càprids, èquids, cérvol i, en rnenor quantia, conill;
corn no antrOpics: carnIvors, rnicrofauna i no deter-
minables. Es a dir, que el conill reacciona diferent-
rnent en aquest cas, perô no aixI les restes no deter-
minables que sempre coincideixen arnb una elevada
acció no antrôpica. Quant als nivells antrôpics, se-
rien: D,F,E i B; per contra, els no antrOpics:
Ga,Eb,Gb i, en menor proporció, C i A. Es a dir,
continuen rnanifestant-se corn poc antrôpics l'A, el
C i, per suposat, els inferiors, lievat del F que passa
a l'altra banda.

Naturalrnent, en arnbdues proves, l'altre factor no
ens dóna cap indici del que ens interessa, si be supor-
ta el rnàxirn pes de la distribució dels nivells.

REPRESENTACIO DIFERENCIAL DE LES
PARTS DE L'ESQUELET

Fig. 6.- RepresentaciO sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-Gb) i dels conjunts
teôrics AN=antropogènic i NA=natural; amb les catego-
ries ponderades de: Eq=èquids, Gr=grans herbIvors,
Ce=cèrvids i senglar, ca=càprids, Ca=carnIvors, Co=
lagomorfs i eriçO, Mi=microfauna, no=no determinats,
canviant els conjunts de simulació teôrico-ideals respecte
a lafig. 5.

des sobre el total de restes determinables per a les 7
prirneres lInies i sobre la totalitat de les restes per a
l'dltima: no determinables). Amb aixô es pot forcar,
a més, el gràfic de manera didàctica introduInt dos
conjunts de simulació teôrico-ideals, que correspo-
nen l'un al resultat de ponderar un conjunt sense ac-
ció antrôpica, i l'altre a tot el contrari. He sumat
senglar amb cérvol, cabra amb isard, els carnIvors i
bovins amb altres grans rnarnIfers, conill amb eriçó,
i micrornamifers amb aus i rèptils, per semblances
en els condicionarnents ecolôgics a fi i efecte de sirn-
plificar 1' anàlisi.

1.1) El resultat ens dóna una diferència (pel factor
1: —53 %) entre els dos extrerns de la variabilitat an-
trOpica-no antrèpica (fig. 5).

Categories "antrôpiques" tenirn:
—) càprids, èquids, Cervus-Sus, grans marnIfers
—) D,E,B

Categories "no antrôpiques":
—) carnIvors, microfauna
—) conill-erico, no determinables.
—) Gb,Ga,Eb
—) C,A,F

La segona i la quarta d'aquestes i5ltirnes son menys
dares.

1.2) La diferència palesa entre el comportament
dels grans herbIvors respecte als que son segurament
més caçats, ens ha fet evaluar una altra caracterIstica
del complex faunIstic per veure si aquesta diferència
s'estén a d'altres caràcters associats. Es per aixè que
en una segona prova els hem considerats corn "no
antrôpics".

El resultat ha estat el següent (fig. 6):

Un cop hem pogut establir les prirneres inferències
sobre la intensitat de l'aportació hurnana, ens podern
plantejar el problema de la selecció diferencial de
deterrninades parts de l'esquelet. En el rneu treball
(Estévez, 1979) ja citava que amb l'acció antrôpica
disrninueixen els fragments de crani i augrnenten els
d'epIfisi, el tronc i les diàfisis. Tarnbé veia corn
l'aportació era diferent segons l'espècie: els ossos
llargs, per exernple de cérvol, eren proporcionalment
rnés representats que els de cavall, que era millor
representat proporcionairnent per fragments de crani,
tot i que eren trasiladades totes les seves parts de
l'esquelet fins al jacirnent. Els fragments de crani de
bovins pràcticarnent no estaven presents en el sector
estudiat.

Tractament de les dades

Per verificar aquestes observacions he tractat una
classificació en fragments de: crani, os llarg, os curt
i ossos del tronc (vèrtebres, costelles, escàpules i pel-
vis), en els tres taxons: èquids, bovins i cèrvids (taula
IV).

I) La classificació obtinguda per associacions es
produeix (factor 1: —55 %) entre:

Taula IV. - Frequencies absolutes per nivells de Ia repre-
sentació de les diferents parts del cos de les categories
d'herbIvors millor representades.
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Els nivells B, C,i, en menor quantia D, per una
banda, caracteritzats per les tres categories dels
èquids (llargs, curts i el tronc) i per tronc de bovins
i cèrvids.

Els nivells E,F,G caracteritzats pel crani i ossos
llargs de cèrvids, i, sobretot, pel crani de bovI.

El segon factor (22 %) caracteritza els nivells amb
ossos curts: C,D,F, i els que contenen ossos llargs
d'equids: A.B.

La combinació dels dos factors és interessant i ens
situa els nivells C i F amb ossos curts (de cérvol i
bou), el D i E en ci centre, el B a prop dels ossos
llargs de cavall i 1'A a prop dels procedents del tronc
de cavall, mentre que el G, recordem, amb poca in-
tervenció antrôpica, a prop dels ilargs i crani dels
bovins (fig. 7).

II) Aquesta associació en bon tros és deguda a
l'associació del cavall amb els niveils superiors i la
variació del complex faunIstic dels nivells inferiors.
Es pot simplificar l'anàlisi estructurant la comparació
en només quatre categories: crani, os llarg, curt i
tronc. AixI veiem la presència de nivells especial-
ment amb crani: A, E i G (particularment aquest dl-
tim) i els nivells especialment amb ossos curts
(C,D,F i B).

La combinació dels dos factors ens dóna (fig. 8):
Crani + nivells E i G
Llarg + nivells B i (A)
Curts + nivelis C,D,(F)
Aixô encaixa amb el resultat obtingut anteriorment

(tenint en compte naturalment ei pes superior dels
05505 de cavall en la distribució):

Curts (cèrvids, bovins)
Llargs (equids)
Tronc (equids)
Crani (bovins)
Crani (equids, cèrvids)

Fig. 7.- Representació sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-G) i de les categories
de Ia taula IV.

Fig. 8.- Representació sobre els eixos factorials I (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells (A-G) i de les categories:
ossos curts, fragments de crani, ossos del tronc, i frag-
ments d'ossos llargs dels herbIvors.

Conclusió segona

Aquest resultat no té una explicació directament
vinculable a factors de fôssil-diagenesi, de conserva-
ció diferencial. Els ossos curts i els fragments de cra-
ni, en aquest cas sobretot de dents, tenen unes possi-
bilitats semblants de conservació en comparació amb
ééles altres parts de l'esquelet. Per tant crec que la
raó d'aquesta diferenciació cal cercar-la en l'agent
principal d'aportació en cada nivell que hem pogut
determinar abans. PodrIem concloure que 1' acció
humana es tradueix en l'aportació de les extremitats
(falanges) i en l'aportació no antrèpica de restes de
crani (dents de cérvol especialment).

COMPARACIO DEL COMPLEX FAUNfSTIC
CAAT AMB D'ALTRES COMPLEXOS DEL
PLISTOCE SUPERIOR

En primer iloc intentaré situar els complexos de
l'Arbreda en els context de les faunes catalanes sin-
crèniques. En aquest sentit podem dividir els jaci-
ments segons si tenen una espècie dominant o no.
Excepte a les Toixoneres, aquesta és sempre el cavali
o la cabra, segons el context orogràfic del jaciment.
En el PaleoiItic Mitjà el que s'observa és la poca
eSpecialització dels conjunts de fauna amb cavall do-
minant, cosa que contrasta amb Ermitons i Muricecs
(amb Index d'especialització de 0,555 i 0,477 res-
pectivament), liocs amb especialització en càprids.

En canvi tots els nivells considerats de PaleolItic
Superior tenen dominància o especialització en cavall
1, més tard, en cérvoi. La suma de les dues espècies
d'herbIvors sobrepassa sempre el 70 %, excepte en
El Castell Sa Sala (Vilanova de Sau), on, tot i essent
menor, passa del 50 %.
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El dendrograma construIt amb les distàncies de
l'X2 (Estévez, 1979) ens agrupava els nivells en els
següents grups (fig. 9):
1 - Muricecs i Ermitons -, especialitzats en cabra.
2 - Bora Gran i Roc de la Melca -, especialitzats en
cérvol.
3 - Tota la resta, amb el cavall corn espècie més
frequent, dividida en:
3.1 - Arbreda G i F -, sense dominància.
3.2.1 - El Castell-, dominància, perè no especialit-
zació.
3.2.2 - Arbreda D i E -, amb especialització i cérvol
destacat de la resta amb més del 30 %.
3.2.3 - Arbreda B, C i Cau de les Goges -, amb
especialització molt marcada (>70 % i Index d'espe-
cialització >0,43).

Anàlisi de dades

I) Una anàlisi de components principals construI -
da amb les categories de: equids, cérvol, bovins, ca-
bra, isard i altres ens classifica (fig. 10) els nivells

EQUIDS: Gegant, Arbreda A, B i C, Cau de les
Goges.
BOVINS I ALTRES: Arbreda Ga, Toixoneres,
Olopte.
CERVOL: Arbreda Gbc, Arbreda 2 inf., Toll i Cas-
tell Sa Sala.
CABRA: Ermitons i Muricecs.
0: cova del Musclo, abric RomanI i Mollet III sup.
ISARD: Roc de la Melca.
0: Arbreda E i D.
Q: Arbreda F I Bora Gran.

Aixi, a grans trets aquestes dues anàlisis son con-
cordants i ens situen molt be les de l'Arbreda amb
faunes procedents de nivells que s'havien considerat
sincrônics.

Només es poden observar les seguents anomalies.
La cova del Gegant que hauria de situar-se, segons
els excavadors I les anàlisis paleontolôgiques (Mir,

IBORA GRAN
L ROC DE LA 

(	 ARBREDA G
L	 ARDREDA F

ECASTELL SA SALA )

ARBREDA E
ARBREDA D

ICAU DE LES GOGES

LARREDAB

(_ARBREDA C	 )

Fig. 9.- Classficació i caracterització dels conjunts fau-
nIstics dels diferents jaciments paleolitics de Catalunya.

1975; Vifias I Villalta, 1975) en el Paleolitic Mitjà,
perô que, per la gran abundància de cavall, es situa
amb els complexos de la meitat del PaleolItic Supe-
rior. El Castell Sa Sala, situat en un context ambien-
tal i cronolOgic tot particular, que per Ia poca espe-
cialització en cavall queda classificat com un nivell
antic amb cérvol, en segon lloc i amb molta impor-

Fig. 11.- Representació de 1 'anàlisi de components princi-
pals sobre els factors 1 (horitzontal) i 2 (vertical) dels dife-
rents conjunts defauna paleolItica de: Arbreda=(AGA: ni-
yell Ga, ARF: nivell F, ARE: nivell E, ARD: nivell D,
ARC: nivell C, ARB: nivell B, ARA: nivell A); Gegant
(GEG), Musclo (MUS), Toll (TOL), Toixoneres (TO!),
abric RomanI (ROM), Mollet III superior (M3S), Cau de
les Goges (CGO), Castell Sa Sala (CAS), Roc de Ia Melca
(RME), Bora Gran (BGR) i Arbreda 2 inferior (A21) per
les categories de EQ=equids, CE=cèrvids, BO=bovins,
CA = cabra, RU= isard, OT=altres herbIvors.

EspeciaiitzaciO en cabra

Especiatitzaciá en cervol

No ilominencia

Dominencia
cervol important

	  Especiehtzacid i
cervol destacat



tància. Arbreda F i Bora Gran queden junts per les
mateixes raons, si be el cérvol és ad encara més
important.

II) Traient de l'anàlisi els dos complexos que més
es marquen, els especialitzats en cabra, Ermitons i
Muricecs, tenirn una classificació un xic diferent
(fig. 11): equids: Gegant, Arbreda A, B, C, Cau de
les Goges i també RomanI.
ALTRES i BOVINS: Arbreda Ga, Toixoneres, Toll.
0: Arbreda Ga.
0: Musclo, Mollet III superior.
0: Roc de la Melca i Bora Gran.
CABRA: Castell i Arbreda F.
Q: Arhreda 2 inferior.

En definitiva, en l'angle superior dret (fig. 11) te-
nirn els nivells de PaleolItic Superior especialitzats
en cavall, una mica més avail els de PaleolItic Mitjà
del sud del Llobregat i Mollet III superior; abaix
veiem els nivelis antics atrets pels bovins i altres her-
bIvors, i, finalment, a l'esquerra del grafic, en l'ex-
trem, els nivells especialitzats en cérvol a prop dels
càprids, i una mica més al mig, més amunt, els
nivells poc especialitzats, perO amb dominància de
cavall.

COMPARACIO DE LA SEQUENCIA
FAUNISTICA DE L'ARBREDA AMB ALTRES
SEQUENCIES

I) Discussió

L'evidència arqueolôgica de l'Arbreda és excep-
cional pel fet que ens documenta una sequència estra-
tigrafica continuada des del PaleolItic Mitjà fins al
final de l'ültim estadi glacial.

No existeixen gaires jaciments semblants a la Pe-
nInsula Ibèrica. He agafat, per establir aquesta corn-
paració, uns exemples escollits de la costa vasca, del
Pals Valencià i del SE de Franca, per ésser els llocs
més propers amb referències comparables. Aquesta
comparació s'ha de veure corn una illustració, ja que
és ben conegut (Altuna, 1972, etc.; Estévez, 1979)
que existeixen grans diferències entre les sequències
estructurals dels complexos faunIstics de jaciments
molt propers a Euskadi i en general a tota la costa
cantàbrica (Vans, 1984), degut molt probablement a
una rotació i especialització estacional.

1) A Euskadi he triat Lezetxiki i Aitzbitarte (Altu-
na, 1972) per tenir unes seqüències llargues i tenir
corn a mlnirn una datació radiocarbônica que ens pu-
gui situar alrnenys un punt de la sequència.

El nivell VI de Lezetxiki seria cornparableé als ni-
yells arnb Ursus spelaeus de l'Arbreda (F); el IVc i
el IVa ho serien als Eb i E; el lila, datat en 19.340,
es podria situar en el mateix episodi que el D, rnentre
que el nivell II podria ésser paraliel al B o el C.

Aitzbitarte IV, amb tres conjunts, té una datació
de 17.950, parallela al C en el nivell mitjà, i per la
indtlstria es podria situar el nivell inferior parallel al
nostre E.

La dinàmica que s'observa a Lezetxiki, en el que
veiern canviar l'animal dominant (dels bovins pas-
sem al cérvol i d'aquest a l'isard), contrasta amb
l'estabilitat en el cavall que es veu al jaciment català.
Aquesta estabilitat és rnés comparable amb la que es

produeix a Aitzbitarte, on domina el cérvol en els
tres niveils.

Es molt interessant veure corn s'inverteix a Lezet-
xiki la importància dels carnIvors petits respecte als
grans (des de la mida de la pantera en amunt):

Grans: 948 40 31 156 8 0
Petits: 28	 4	 5 34 15 12

VI IVb IVa III II Tb

Una cosa semblant l'hem observat a l'Arbreda, si
be en el nostre cas es produeix en un nivell certament
més antic que a Lezetxiki.

En conjunt, la sequència al Pals Basc es resumeix
amb una puja de la frequencia del cdrvol al principi
i al final de la seqüència que ens intereressa; baixen,
en canvi, eis bovins i els èquids. L'isard puja fins a
la meitat del PaleolItic Superior i torna a baixar; el
cabiroi i la cabra, en canvi, pugen poc a poc. Els
canvis més irnportants es donen només entre el Pa-
leolItic Mitjà i el Superior.

La presència repetida del ren contrasta també amb
la seva raresa a Girona. El que més crida i'atenció és
la representació, comparativament molt baixa, del
conill en els conjunts bascos.

El paisatge, segons les anàlisis dels microrosega-
dors (Alcalde, 1980) sembla implicar una major fo-
restació i un major Index d'humitat que a Catalunya.

2) Al Pals Valencià he utilitzat les dades de Ma-
llaetes i Parpalló, de Davidson (1980). Ad tenim una
seqUència perfectament situada cronolôgicament grà-
cies a la correlació establerta rnitjancant les datacions
de carboni 14 (Davidson i Boffinger, 1977;
Davidson, 1980). Els nivells inferiors d'aquests jaci-
ments son parallels al nostre Eo i, corn a rnolt an-
tics, al nostre Eb. La comparació amb els nivells in-
feriors de l'Arbreda la podem realitzar amb un aitre
jaciment de la zona: la cova Negra (Pérez-Ripoll,
1977).

Segons aquest Oltim autor, en els nivells inferiors
d'aquest jaciment dorninaria el cérvol i després d'un
estrat estèril es superposarien nivells amb domini del
cavall.

El paisatge es pot concretar en funció de Ia micro-
fauna trobada. La presència del Myotis myotis fa que
es puguin considerar els perIodes compresos com una
fase no rnolt freda, conclusió semblant a la que hern
arribat per 1'Arbreda. El canvi en l'herbivor domi-
nant dóna peu a pensar que, com a l'Arbreda, hi
hauria hagut una fase primera rnés temperada-humida
i una altra després un xic més freda i seca. Com
nosaltres a l'Arbreda, considera que hi devien coe-
xistir els espais oberts amb els de bosc.

Entre les coincidències hem de marcar la predomi-
nància dels carnivors grans sobre els petits, si be a
cova Negra ambdós categories son quasi igualment
representades. Hi ha també hiena, Os, linx, guineu,
perô a rnés té pantera, gat salvatge i Ilop. La resta
d'espècies la trobem també en el nostre jaciment,
amb l'excepció del cabirol, el mico i el castor, i no
troba l'ase ni el ren a cova Negra.

En la seqUència del Parpalló veiem un dominància
de la cabra fins al final en què el cérvol augmenta
fins arribar a convertir-se en l'espècie dominant (ni-
yell 5, datable al 16.555). A Mallaetes el cérvol do-



mina primer, perô és substituIt en la primera posició
pels ovicàprids cap el 21.700.

El conill podria haver estat tan important com a
l'Arbreda, perO és probable que moltes de les seves
restes no s'hagin recollit.

Hi ha forca coincidència entre les aus classificades
en els tres jaciments: Athene noctua, Anas platyrhyn-
chos, les gralles, el colom i la perdiu (encara que hi
ha Columba livia i Alectoris rufa, respectivament,
als jaciments valencians).

El paisatge reconstruIt a les Mallaetes ens parla
d'un ambient obert amb pins aIllats o alzinar medi-
terrani, amb sotabosc d'herbes compostes, artemIsies
i xenopodiàcies, ben semblant al reconstruIt amb les
anàlisis semblants de 1'Arbreda.

3) Finalment introduiré tres jaciments del SE de
Franca en la comparació: la Calmette, nivells III i IV
(con siderats del WUrm I), Rarnandils (considerat del
Würm II) (Gerber, 1979) i la Balauzière (considerat
del WUrm II), jaciments en una posició orografica
més semblant a la nostra. L'atribució cronolôgica
d'aquests nivells s'ha fet sobre la base bioestratigrafi-
ca, assumint que el WUrm I és un perIode més tern-
perat que el Würm II. AixI s'interpreta l'equivalencia
cérvol-cavall de la Calmette i la dominància de cavall
sobre cérvol, acompanyada de presència de ren en
els allies dos jaciments. La perduració del senglar
ens parlaria d'un clima tampoc crIticament fred men-
tre que el ren ens parla d'una temperatura menor que
al Principat sobre la base comtl del predomini del

Fig. 12.- RepresentaciO sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells dels jaciments de l'Arbre-
da (A-Gb), el Castell de Vilanova de Sau (1), cova Negra
(2), ParpallO (3—nivell 10, 4=niveil 8, 5nivell 7, 6=ni-
veil 6, 7=nivell 5), Mallaetes (8=aurinyacià, 9=gravetia,
10= solutrià, 11 =post-solutrià), Lezetxiki (12 = nivell VI,
13=IVc, 14—IVb, 15IVa, 16=11/a, 17=1/), Aiztbitarte
(18=nivell inferior, 19'niveil mitjà i 20—nivell superior),
la Calmette (21), Balauzière (22) i Ramandils (23) per les
categories de EQ=equids, SU=suids, CA=Capra,
RU=Rupicapra, BO = bovins, CV= Cervus, CE= cèrvids,
RA =Rangfer.

Fig. 13.- Representació sobre els eixos factorials 1 (horit-
zontal) i 2 (vertical) dels nivells dels jaciments de l'Arbre-
da (A-Gb), el Castell de Vilanova de Sau (1), cova Negra
(2), Parpalló (3=nivell 10, 4=nivell 8, 5=nivell 7, 6=ni-
veIl 6, 7=nivell 5), Mallaetes (8=aurinyacià, 9=gravetià,
10= solutrià, 11 =postsolutrià), Lezetxiki (12 =ni-
veIl VI, 13=IVc, 141Vb, 15IVa, 16=11/a, 17=11.), Aizt-
bitarte (18=nivell inferior, 19=nivell mitjà i 20=nivell su-
perior), Ia Calmette (21), Balauzière (22) i Ramandils (23)
per les categories de EQ=èquids, SU=suids i cèrvids,
CA=Capra i Rupicapra, CE=Cervus, GM=grans
mamIfers.

cavall en els dos llocs. Els grans carnIvors, si be hi
son presents, no son gaire abundants. Es curiosa la
coincidència també amb 1'Arbreda del fet que en el
nivell suposadament més antic hi hagi demostrada la
presència en la cavitat de les hienes (coprôlits), men-
tre que en els dos liocs més moderns hi ha més cons-
tància de l'ós de les cavernes.

II) Anàlisi factorial

He tractat la taula amb les diferents categories
d'herbIvors, animals que es poden considerar fona-
mentalment aportats (taula V). Els ovicaprins de Ma-
llaetes els he classifcat corn a isard, per la qual cosa
és previsible que estigui més proper als jaciments
vascos que a Parpalló. Aixô m'obligara a fer una
altra anàlisi ajuntant les dues categories de caprins.

I) L'anàlisi ens dóna que pel primer factor (només
38 %) tenim una oposició entre:

BOS + RUPICARA: PaleolItic Mitjà SE de Franca i
de 1'Arbreda + Mallaetes i Euskadi, i
CAPRA: Parpalló i Cova Negra.

El factor 2 (28 %) ens dóna:
EQUUS: Arbreda PaleolItic Superior, Castell i Cova
Negra, i el SE de Franca.
CAPRA i RUPICAPRA: Parpalló 10, Lezetxiki Pa-
leolItic Superior i Aiztbitarte.

El PaleolItic Mitjà de Lezetxiki i el de l'Arbreda
estan centrats, perô més aviat amb el grup de cavall.

I
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Finalment el tercer factor (18 %) distingeix:
BOS + SUS + (GRANS MAMIFERS): PaleolItic
Mitjà de Lezetxiki i del SE de Franca (Lezetxiki a i
as), i
RUPICAPRA + EQUUS: Arbreda E,B,D i Lezetxi-
ki s.

Els dos primers factors combinats (fig. 12) ens ca-
racteritzen be quatre agrupacions:
- a dalt a l'esquerra Mallaetes s i p, Lezetxiki s, a!

voltant de RUPICAPRA.
- més centrats: Aiztbitarte, i la resta de Mallaetes i

Lezetxiki (excepte el nivell de PaleolItic Mitjà).

Taula V. - Freqllències absolutes de les diferents categories
d'herbIvors en els nivells dels jaciments de l'Arbreda, el
Castell de Vilanova de Sau, cova Negra, ParpallO, Mallae-
tes, Lezetxiki, Aiztbitarte, Ia Calmette, Balauzière i Ra-
mandils.

- A la dreta: Parpalló i (més avall) cova Negra al
voltant de CAPRA.

- A baix a l'esquerra: Lezetxiki PaleolItic Mitjà amb
BOS, SUS, CERVIDS, RANFIGER.

- A baix centrats: tots els nivells d'Arbreda, Castell
iel PaleolItic Mitjà del Midi frances.
Es molt interessant veure corn el cérvol està ben

centrat, corn els nivells de PaleolItic Mitjà tarnbé pi-
voten a! voltant del centre, perô cap als animals més
grans corn bovins, cavalls i grans mamIfers, i corn
no trobem en cap factor una associació que pogués-
sim dir climàtica: sempre trobem l'associació ecolô-
gicament paradoxal de ren, cérvol I senglar funcio-
nant en el rnateix sentit.

II) En un segon assaig he sumat les categories de
bovins amb grans rnamIfers, cèrvids amb senglar, i
cabra amb isard. He suprimit el ren de l'anàlisi.

Els resultats ens classifiquen: 	 -

CERVUS CERVIDS	 SUS	 RANGIFER CAPRA RUPICAPRA
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Segons el factor 1(51 %): -
EQUIDS + (GRANS MAMIFERS/BOS + SUS /
CERVIDS): Tota l'Arbreda i tots els nivells de Pa-
leolItic Mitjà. 	 -
CAPRINS + (CERVOL): Euskadi (excepte Lezetxi-
ki PaleolItic Mitjà), Mallaetes i (Parpalló).

Segons el segon factor (33 %):
EQUIDS + CAPRIDS.
GRANS MAM1FERS/BOS + SUS/CERVIDS: Le-
zetxiki PaleolItic Mitjà i g i La Calmette.

La resta de nivelis apareixen (fig. 13) bastant cen-
trats o amb escassa contribució. L'Arbreda estaria
més aviat amb el primer grup excepte els niveils Eb
i Ga. Casteli, Cova Negra, Parpalló 10 a 7, també,
aixI corn els nivells s de Mailaetes, Lezetxiki i Aitz-
bitarte. Tot i que aquesta ciassificació té un escàs
pes especIfic, és molt suggerent ja que ens ha agru-
pat unes dinàmiques sembiants en un gran moment
podrIem dir sincrônic: Mallaetes (20.000-16.500),
Parpailó (21 .500-18.387), Aitzbitarte (17.950), Le-
zetxiki (posterior a 19.340), Arbreda B-E (22.000-
17.320). En definitiva, si be sembia que en ci Mcdi-
terrani aquesta associació dura des del 21.000, és al
voitant del 18.000 quan es generalitza també en la
costa cantàbrica. Aquesta associació podria tenir un
sentit ecolègic, perquè és una oposició entre alguns
animals ecolègicament diferenciabies per les seves
exigencies clirnàtiques, perô sobretot en el vector de
la humitat. PodrIem pariar potser d'una fase més ei-
xuta al voltant d'aquesta data i un niveil de sequetat
més perliongat al Mediterrani que a la costa atiàntica.

L'tiltirn factor (11 %) es podria dir que, a grans
trets, ens diferencia unes agrupacions ciimàtiques:

temperats = CERVUS + SUS/CERVIDS: Arbre-
da Gb, Cova Negra, Calmette (es a dir, nivelis del
PaleoiItic Mitjà sud-mediterranis i del Würm I del
SE frances), Parpalló 6 i 5 (17.550-16.500) i en can-
vi Mailaetes a i g (26.800-21.710) i ci Pals Basc
excepte Lezetxiki pa i a.

més freds = EQUIDS + GRANS MAMIFERS +
CAPRINS: Arbreda, Castell, Parpalló 10-7, Mailae-
tes s, Lezetxiki PaleolItic Mitjà i pa i a i La Balau-
zière.

Tot i aixô, cal admetre que és forcat adscriure al-
guns niveils per la seva escassa contribució.

UNA MENA DE CONCLUSIONS

El jaciment de i'Arbreda té una importància tras-
cendental per entendre la successió de nivelis des dci
Paieolltic Mitjà fins ai final de l'ditim estadiai. Es
en aquest sentit un jaciment excepcional en la Penin-
sula Ibèrica.

Amb aquest estudi que he presentat, desenvolupa-
ment del meu trebali a la tesi doctoral, no he pretès
solucionar definitivament cap problema, sinó mds
aviat ci contrari: fixar una sèrie de suggeriments que
s'hauran de resoidre amb i'estudi deis materials de

ies noves excavacions, que tindran moites més garan-
ties i finura estratigrafica i amb ia contrastació amb
eis nous jaciments que es vagin trcbaiiant.

Aixi em sembia que des del punt de vista climatic
és molt probable que i'ditim perlode glacial hagi tin-
gut al sud dels Pirineus una incidència molt minsa en
ia temperatura i molt més important en ci descens de
la humitat. Les espècies de clima marcadament fred
a Catalunya, fins ara: Nyctea scandiaca (a cova
S'Espasa), Ovibos moschatus, Rangifer tarandus,
Elephas primigenius i Coelodonta antiquitatis (eis
dos dltims citats per Viliaita, 1962) van sempre
acompanyades d'espècies marcadament temperades
(Sus scrofa, Lynx pardina, Hystrix cristata, Elyomis
quercinus, Glys glys). La poca trascendència deis
canvis ciirnàtics es marca en ia continuItat de ics es-
pècies de macrofauna dominants. Si es confirmés la
datació del Roc de ia Meica (20.900) i la fauna del
moment fos clarament la ciassificada en ci seu com-
plex, veuriem corn en un moment donat una puja de
la humitat podria haver donat hoc a un augment dra-
màtic dcl bosc i amb cii dcl cérvol, perô aquest fcno-
men no es veu reflexat a l'Arbreda. Tampoc està ciar
en ia gran fauna i'aitre episodi temperat dels voltants
dci 30.000.

En comparació amb ies aitres zones veInes, podem
sospitar un augment en ci gradient de temperatura de
nord a sud per ia Mediterrània (ci ren, per exempie,
present ai nord deis Pirineus, rar a Cataiunya i absent
a València) i un augment de ia humitat a la vessant
atiàntica (domini del cérvol per exempie).

En ia dualitat deis dos mamifers dominants, ca-
valh/cérvol, s'arriba a un maxim d'especialització dcl
primer en ci niveli B (17.500 aprox.), que molt pos-
siblement coincidirà amb un moment climatic critic
a tota ia Peninsula. Aqucsta duaiitat cs manté estabie
fins ci moment de ia reforestació postgiaciar que te-
nim situat corn a minim en ha Bora Gran i en ci Roc
dci Migdia (11.900-11.500), arnb i'especialització en
cérvoi.

Les espècies secundàries marquen una iicugcra
distinció cntrc unes grans zones, quc podriem chas-
sificar corn de costa, rnuntanya rnitjana i rnuntanya
alta o cscarpada. Tot i aixI existeix, prcscindint dc ia
zona concreta, una gran coincidència entre la proxi-
rnitat estratigrafic a i la dci complex faunlstic (aixè
potser també molt influIt per ia poca representació
de ia mostra respectc a aquestes diferents zones).

El gran problema que ens queda per resoidre és ci
de ia incidència dci coniil en i'econornia cacadora
del Paieolltic a ia Mediterrània. En aquest aspecte
s'hauria de vaiorar d'una manera molt diferent cl
complex cacat de i'Arbreda i ia dinàrnica a liocs corn
la vail de Sau on tenirn unes cnorrnes diferències en-
trc jacirnents cronohôgicarnent rnoht propers (El Cm-
gic i Roc dci Migdia) (Viia et ai., 1985; Vans,
1985), o altrcs iiocs dcls PaIsos Cataians com ara Ia
succcssió de cova Matutano (Estévcz ct al., 1985).
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