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RÉSUMÉ 	

Dans la stratigraphie de la grotte de l'Arbreda (Serinyà, Girona) nous pouvons distinguer le sediment de
l'Holocène de celui du Pleistocene. Le premier est formé par "terra rossa" et fossilise le remplissage du deuxiè-
me. Ce dernière presente une partie supérieure, jusqu'à 6,30 m. de profondeur, formé par argues sableuses avec
des nombreux blocs et cailloux de travertin et de stalagmite. Elle contient du Paléolithique Supérieur (Solutréen,
Gravetien, Aurignacien) et le debut du Paleolithique Moyen. La partie inférieure est plus argileuse et avec assez
moms de blocs et cailloux; elle contient du Moustérien.

Cette partie inférieure est profondément altérée et elle est composée par deux couches. La premiere, jusqu'à
7,50 m., est constituée d'argiles claires, pauvres en industrie et faune. La deuxième, jusqu'à a 8,80 m., est
sableuse, avec quelques cailloux et blocs de travertin et de stalagmite, et elle contient du Moustérien ancien
riche en industrie et faune.

SITUACIO GEOGRAFICA

La cova de l'Arbreda és una de les diverses cavi-
tats que hi ha al Paratge del Reclau (Serinyà). Aquest
paratge, d'una extensió inferior a la d'una hectàrea,
està situat al marge oest del Pla d'Usall, entre aquest
i el riu Serinyadell.

L'Arbreda es troba a la part meridional d'aquest
paratge, a uns 15 m. sobre el riu i a uns 200 d'alçària
absoluta. Les seves coordenades geogràfiques son:
42° 9' 38" de latitud nord i 2° 44' 49" de longitud
est (figs. 1 i 2).

El Pla d'Usall forma part de la conca lacustre de
Banyoles-Besalü, situada entre les comarques natu-
rals de la Garrotxa, a l'oest, i l'Empordà, a l'est. La
primera està formada per relleus de 1'Eocè i la sego-
na és una depressió reomplerta de materials neègens
i quaternaris. Estan separades per un sistema de fa-
iles de direcció nord-sud. La conca lacustre està for-
mada per tres grans unitats: glacis de Maià, Pla
d'Usall i cubeta lacustre de Banyoles (Julia, 1980).

(*)	 Centre d'Investigacions Arqueolôgiques de Girona.
(**) Becari de l'Ajuntament de Banyoles I'any 1984.

El d'Usall és un pla estructural format per calcà-
ries d' origen lacustre plio-quaternàries. Orientat de
nord a sud, amida 5 Km. de llarg per 3 Km. d'am-
ple. Al nord el limiten els rius Ser i Fluvià, al sud,
la cubeta lacustre de Banyoles, a l'est, els materials
pliocènics de l'Empordà, i a l'oest, el riu Serinyadell
i els turons eocènics de la Garrotxa. Els turons que
per aquest costat limiten el Pla d'Usall, estan consti-
tuIts essencialment per margues, i son elevacions poc
importants de formes suaus i arrodonides. Només el
riu Serinyadell els separa del Paratge del Reclau
(figs. 3 i 5).

FORMACIO I DESCRIPCIO DE LA COVA

En alguns dels marges del Pla d'Usall, en èpoques
diferents, les aigues superficials procedents del seu
interior han dipositat travertI de font o de cascada.
Avui dia aquest fenomen es pot observar al nord-est
del Pla d'Usall, on vessen cap el Fluvià les aigues de
l'estany intermitent d'Espolla.

Els moments de formació de travertI de font alter-
naren amb altres de carstificació d'aquest. Els pri-
mers donen hoc a la formació d'abrics, i els segons
a la de petits conductes i cavitats. Les coves del Pa-
ratge del Reclau i les de Margenera, aquestes Oltimes
situades sobre el riu Ser al nord-oest del Pla, sOn el
resultat de l'actuació d'aquests dos fenômens.
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Fig. 2. - Paratge del Reclau. Situació dels jaciments.

Actualment, les coves del Paratge del Reclau, lie-
vat dels hoes on s'han efectuat excavacions, estan
totalment reomplertes de sediment, i algunes, corn la
de l'Arbreda, totalment enfonsades. Aixô fa difIcil
de conèixer la seva rnorfologia original i l'evolució
d'aquesta, aixI corn el procés exacte de la seva for-
macjo.

En el cas concret de la cova de l'Arbreda, abans
que el Dr. Corominas hi iniciés excavacions, només
s'hi observava un petit forat d'origen càrstic, obert
en la cornisa de travertI. Aquest forat era el que rebia
el nom de cova de l'Arbreda (fig. 10). La resta del
jaciment estava totalment coberta per abundant vege-
tació que creixia sobre el sOl argilós, i difIcilment es
podia intuir la presència d'una antiga cavitat.

La cornisa travertInica del final del Pla d'Usall era
visible a l'est, a l'igual que un gran bloc que se
n'hauria desprès en època relativament recent (fig.
4).

El sondatge del Dr. Corominas va mostrar que el
forat que donava nom a la cova s'obria en un frag-
ment de volta, una mena d'arc de travertf orientat
d'est a oest. Aquest arc forma part de la cornisa,
encara que ignorem si en el canto est hi rnanté el
contacte (fig. 9).

La cova de l'Arbreda senyala un accident en la
cornisa, que aqul canvia ileugerarnent de direcció
(fig. 6).

La cala del Dr. Corominas, oberta sota l'arc de
travertI citat, travessà sediment i blocs caiguts i a
partir de 4,75 m. de profunditat trobà al canto oest
un gran bloc que reduI l'àrea del sondatge (figs. 8 i
10). Des d'aquesta profunditat fins a 6 m. el bloc
baixa vertical i no va impedir ha continuitat dels tre-

Fig. 1. - Situació geogràfica de la cova de l'Arbreda.

balls. A partir dels 6 m. el bloc invadeix progressiva-
rnent pel canto nord el sondatge, i el va empetitint
fins arribar als 8,80 m. de profunditat, quan s'aban-
donà l'excavaciO (figs. lii 12). En el bloc, cap els
8 m., s'hi obre un forat càrstic, en part lliure de
sediment. Probablement aquest bloc forma part de la
cornisa, perô no sabern quina relació té arnb ella.

El sector Gamma, excavat també per J. M. Coro-
minas, està situat al nord de l'arc travertInic i s'en-
dinsa dins la massa de travertI de la cornisa; aquesta
és visible a l'est i al nord del sondatge, mentre que a
l'oest no ha estat buidada de sediment. Aquest sector
Gamma amida aproximadament uns 5 m. de nord a
sud, i 2 m. d'est a oest, i actualment no conserva Ia
coberta. S'excavaren dos metres de sediment per so-
bre del punt zero (figs. 6 i 7).

El sector Beta, al sud del sector Alfa, on els sedi-
ments cornençaven uns dos metres per sota del pla
zero, va ésser l'escohlit per nosaltres per reanudar les
excavacions. Yam preferir aquest sector al Gamma
perquè ha secció sud del sector Alfa estava lhiure del
gran bloc de l'oest, i per tant yam pensar que en
aquest nou sector també podrIern arribar corn a mi-
nim a 8,80 m. de profunditat. Es va ampliar fins a
tenir aproximadament els 20 rn que té en I' actuali-
tat, i s'ha profunditzat fins als 5,65 m. (figs. 6, 7 i
9).

L'any 1979 es va excavar una part de l'àrea corn-
presa entre el sector Beta i la part visible de la corni-
sa, i es van retirar els grans blocs caiguts. Va quedar,
aixI, visible bona part de la paret est de ha cova.
Aquesta excavació es va aturar als 2 m. per sota del
pla zero (fig. 9).



Corn es pot veure a partir del que hem dit, deduir
Ia morfologia de Ia cova de l'Arbreda és difIcil, i
actualment encara ens fatten rnoltes dades per poder
fer-ho amb garanties.

Sembla que en el Iloc on hi ha la cova de I'Arbre-
da, Ia cornisa s'interrompeix i recula cap a l'est dei-
xant hoc a l'espai que constitueix el jacirnent. Proba-
blement els successius enfonsarnents de la cavitat
serien Ia causa d'aquesta interrupció. Suposem que
la cova s'obriria legicament cap a l'oest, i tindria
una galeria, o derivació, orientada cap al nord, que
és el sector Gamma (fig. 6).

La presència de cavitats a! Paratge del Reclau ja
va ésser indicada per Pere Alsius (1896). En el seu
temps eren conegudes com les baumes del Ferrer.
J. M. Cororninas inicià al desembre del 1943, a la
cova del Reclau Viver, l'excavació d'aquests jaci-
ments i descobrI el seu interès arqueolOgic.

Mentre excavava el Reclau Viver, el dia 2 de maig
de 1947, va iniciar l'exploració d'una cavitat de peti-
tes dimensions oberta enterament en el travertI, que
anomenà cova de l'Albareda. L'excavació durà dos
dies i va ésser abandonada perquè donà uns resultats
pobres (Corominas, Diari, 2, 3-V-l947 1950, 1952).

Tampoc no va donar resultats prometedors una at-
tra prospecció de dos dies que hi va fer al 1950 (Co-
rominas, Diari, 18, 19-VIII-1950; Constans, 1951).

Al 1972, J. M. Corominas, incentivat per diversos
amics afeccionats a la Prehistôria, desenvolupa una
gran activitat en diversos jaciments del Paratge (Be-

Fig. 4. - Vista de la cova de I'Arbreda des del sud en
iniciar els treballs del sector Beta. A Ia dreta, s'aprecia la
cornisa travertinica del final del Pla d'Usall. Passada la
cova de l'Arbreda, aquesra cornisa continua per l'esquer-
ra de lafotografia.

doya i Canal. 1986). El 4 de desembre de 1972 mi-
ciaren els treballs a Ia cova de l'Albareda, denomina-
ció que paulatinament serà substituIda per la de cova
de l'Arbreda.

L'excavació va consistir en realitzar un sondatge
d'uns 6 rn. 2 de superfIcie inicial, que es profunditzà,
amb una considerable reducció de I'àrea, fins a 8,80
m. Aquest sondatge, anornenat sector Alfa, posà at
descobert ha important estratigrafia del jacirnent. A
8,80 m. de profunditat ha superfIcie d'excavació
s'havia reduIt molt, perquè havia estat progressiva-
ment envaIda per la roca, a l'oest i al nord. Aixô i
l'excessiva estretor i profunditat del sondatge aconse-
Ilaren aturar l'excavació en aquesta zona.

S'obrI una nova zona de 6 rn. 2 at sud, anornenada
sector Beta, que només es cornenca, i després una
nova area at nord, o sector Gamma, que també es
profunditzà poc. El 5 de maig de 1973 finalitzà
aquesta primera etapa d'excavació a la cova de l'Ar-
breda.

Totes les troballes fetes en aquests treballs s'agru-
paren, corn era el mètode habitual del Dr. Coromi-
nas, en capes artificials de 20 cm.

Al 1975, protegit ja el jaciment i adquirit per la
Diputació de Girona, el Centre d'Investigacions Ar-
queolOgiques va reemprendre les excavacions a! sec-
tor Beta, en una area de 20 rn. 2 . Aquests treballs han
continuat fins avui dia.

Durant l'excavació de 1972 i 1973, J. M. Coromi-
nas anotà diàriament les troballes més importants, i
esporàdicament algunes observacions estratigrafiques
i interpretacions culturals, sense definir rnai clara-
ment els estrats geolègics.

En una primera nota (Corominas, 1973) indica la
presència de 4 m. d'estrats mosterians a la cova de
'Arbreda.

Poc després (Corominas i Marques, 1976) publica
l'estratigrafia cultural del jaciment, segons les seves
observacions en el Diari. La podem resumir aixI:

CONGLOMERATS PLIOCENS

Fig. 3. - Situació geolôgica de la cova de l'Arbreda.
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3,20-5 m.	 Perigordia
5-5,80 m.	 Aurinyacià
5,80-8,80 m.	 Mosterià

J. Canal collaborà amb J. M. Corominas en les
excavacions de la cova de l'Arbreda. A partir de les
observacions del Diari del segon i de les seves pro-
pies, establI una estratigrafia més completa (Soler,
1976):

0,80-1,40 m.	 NeolItic
1,40-2 m.	 MesolItic
2-2,40 m.	 EpipaleolItic
2,40-2,80 m.	 Incert. Molt estèril
2,80-3,20 m.	 Solutrià
3,20-5 m.	 Gravetià
5-5,60 m.	 Aurinyacià
5,60-8,80 m.	 Mosterià

J. Canal assistI als treballs de datació paleomagne-
tica que intentà J. S. Kopper a l'Arbreda, el qual li
comunicà que, entre 4,40-4,60 m., es podia datar al
—22.000, entre 5,40-5,60 m., al —15.000, entre 8,00-
8,20, al —50.000, i entre 8,60-8,80 metres al -
55.000. Per sota 8,80 m. hi havia encara més de 5
m. de sediment, i entre 6,00 m. i 6,60 m., hauria
existit un nivell desaparegut per erosió. Fins a 3,20
m. el sediment seria post-glacial. Entre 3,00-3,40 m.

hi hauria l'interestadi WUrm III-IV. El Würm III ani-
na de 3,40 m. a 6,40 m.; seguiria l'interestadi Würm
11-111, i el Würm II aniria de 6,80 m. a 8,80 m., on
comencaria l'interestadi WUrm I-IT, representat per
una capa estalagmItica, que segons J. Canal es trobà
a 8,80 m., al fons de tot del sector Alfa, i sota la
qual continuaria encara el sediment (Soler, 1976).

J. S. Kopper visità el jaciment el 1973 i 1975, i hi
efectuà treballs de medició de resistència elèctrica i
de paleomagnetisme. Publicà una secció de l'Arbre-
da que deu voler ésser un resum de les quatre exis-
tents al sector Alfa (Creer i Kopper, 1976). Aquesta
secció ds excessivament idealitzada i reflexa poc la
realitat. Fent de separació entre trams desprovistos
de pedres s'hi dibuixen uns hits de rocam, alguns
dels quals, com el de 7 m. o de 3 m. de profunditat,
son illusoris. En opinió dels autors un canvi estrati-
gràfic a 5,80 m. avalaria el que havien afirmat J.
Canal i J.M. Corominas, que el PaleolItic Mitjà co-
mencava aproximadament als 6 m.

El sediment de ha transició PaleolItic Mitjà-Paleó-
lItic Superior hi seria absent o barrejat. Els grans
blocs que dibuixen amb ha base a 3 m. assenyalarien
eh maxim de la glaciacio del WUrm, cap al 16.000
BP. A 5,80-6,00 m., a 6,40 m. i a 6,90 m. hi hauria
hInies de blocs que assenyalarien intervals freds, cap
al 36.000, 39.000 i 41 .000 BP., dehimitant un perIo-

Fig. 6. - Planta de la cova de l'Arbreda.



Fig. 7. - Tall topografic de la cova de 1 'Arbreda en sentit

de humit que aniria deis 35.000 aT 40.000 BP. A
8,20 m. indiquen una discordança entre un estrat su-
perior negre, amb evidències d'una lieu ocupació, i
un breu dipôsit inferior, que mostra una densa ocupa-
ció. A la base de la secció, a 8,75 m., un hit de
rocam representaria un primer i poc sever estadi gla-
cial, que hauria tingut hoc cap el 52.000 BP. Aques-
ta base estaria encara a 5,50 m. per sobre de ha roca,
segons les proves de resistència elèctrica, cosa aques-
ta que no podrà ésser comprovada fins que l'excava-
ció actual no arribi a ha mateixa profunditat que el
sector Alfa, on h'espai és insuficient per continuar
aprofundint.

Soler (1975, 1976), també a partir de hes observa-
cions del Diari del Dr. Corominas i d'una ràpida
visió dels materials, cita, a grans trets, la seguent
estratigrafia del sector Alfa:

0-2 m.	 NeolItic i Edat dehs Metalls
2-2,60 m.	 EpipaheolItic pobre i poc significatiu
2,60-3,20 m. Solutrià entre grans blocs
3,20-5 m.	 Perigordia
5-5,60 m.	 Aurinyacià
5,60-8,60 m. Mosterià

Dins d'aquest Mosterià cita un tram, de 7,20 a
8,60 m., molt alterat per fenômens pedolègics, i
també que els nivells més profunds son de sorres

netes i contenen ossos rodats, rentats per l'acció de
1' aigua.

Canal et al. (1976) presenten aquesta mateixa es-
tratigrafia i publiquen per primera vegada una de les
seccions del sector Alfa (secció est). Les seccions
visibles dels sondatges del Dr. Corominas havien es-
tat dibuixades per h'equip d'excavacions de ha campa-
nya de 1975.

Aquesta mateixa secció, acompanyada d'unes cor-
bes granulometrica i paleomagnetiques, també es
pubhica en eh cataleg de l'exposició "3 millions d'an-
nées. L'aventure humaine" (C.N.R.S., 1976).

F. Pehissier-Combescure (1977) estudià ha secció
est, ha més compheta del sector Alfa, i hi distingI, de
baix a daht, sis trams diferenciats per ha major o me-
nor abundància de blocs i de rocam:

I. - Un primer tram sense blocs, amb rocam petit
i amb un utillatge molt abundant. La presèn-
cia de petits cOdols testimoniaria que les ai-
gues del Serinyadehl arribaven fins aquI, ja
que avui no cone gaires metres més avail.
Correspon al Würm I, i una lInia de blocs el
separa del tram seguent.

II. - Un segon tram amb blocs i petit rocam mdi-
caria un refredament climatic, també durant
eh WUrm I.

Fig. 8. - Tall topogràfic de la cova de l'Arbreda en sentit esr-oest.



III. - Un tercer tram amb rars blocs, que es pot
subdividir en:
III A, amb petit rocam abundant i molt al-

terat, que correspondria al final del
WUrm I. i que hauria estat alterat du-
rant l'interestadial Würrn I-Il, i

III B, sense petit rocam i amb rars blocs
dispersos, correspondria al WUrm IT,
que hauria deixat només uns 60 cm.
de sediment, ja que a 5,60 m. de
profunditat caldria situar el pas del
PaleolItic Mitjà al Superior. i per
tant el comencament del WUrm III.
Una lInia de blocs acaba aquest
tram, corn indicant Ia degradacio dl-
màtica del final del Würm II.

IV. - Un segon tram amb blocs, datable al Würm
III. i que es pot subdividir en:
IV A, amb lInies de blocs i petit rocam, in-

dicaria les variacions clirnàtiques del
comencament del WUrm III. Una 11-
nia de blocs el separaria del subtram
seguent.

IV B, sense blocs, i que podria correspon-
dre a l'interestadi d'Arcy.

IV C, amb grans blocs, indicaria un perIo-
de fred.

V. - Un tram amb blocs més rars, que es pot divi-
dir en:
V A, sense grans blocs i amb rocam, conté

Perigordia, i es podria atribuir a l'in-
terestadi de Paudorf.

V B, amb lInies de blocs cada vegada més
nombrosos, aixI com de rocarn, mdi-
caria un tercer perIode fred. Acaba
amb una lInia de blocs. AquI caldria
situar el pas del Würm III al IV, ja
que al voltant dels 3 m. de profundi-
tat és on es localitza el Solutrià.

VI. - Un tIltim tram amb grans blocs, que prove-
nen de l'enfonsament de la volta. S'hauria
de datar en el Würm IV, que en molts de
jaciments comenca amb grans enfonsaments.

Fig. 9. - Cova de I'Arbreda. En primer terme, el sector
Beta; a daft, a la dreta, l'ampliació de 1979. A dalt, a
1 'esquerra, I 'arc rravertInic situat sobre el sector Alfa.

Fig. 10. - Cova de l'Arbreda, sector Alfa. A daft, Ia peti-
ta cavitat, oberta en el travertI, que rebia el nom de cova
de I 'Arbreda. A Ia seva base hi ha el pla "0" de referència
de profunditars de les excavacions de J. M. Corominas i
de les acruals. A baix, a l'esquerra, s'observa la part supe-
rior de Ia massa travertInica que limita aquest sector Alfa
per l'oest.

J. Just (1977, 1980) avalua els percentatges de
blocs i rocs que apareixen a les seccions de l'Arbreda
dibuixades el 1975. Calculà el percentatge de pedres
visibles a cada banda de 10 cm. de cada una de les
seccions, en relació amb l'àrea total de cada una
d'aquestes bandes.

En les seccions on hi ha un canvi o discontinuItat
estratigrafica clara, que a l'Arbreda és bàsicament al
comencament de la part alterada, al voltant de 6,30
m. de profunditat, ben visible a les seccions nord i
est, corn que aquesta separació no és ben horitzontal
ni coincideix totalment amb les bandes de 10 cm., J.
Just calculà independentment la part alterada i Ia no
alterada.

De les corbes granulomètriques obtingudes de cada
una de les seccions, n'obtingue una corba granulo-
mètrica sintètica del jaciment, des del punt més alt
(2,30 rn. per sobre del nivell 0) fins al punt més baix
(8,80 m. per sota). Cada banda de 10 cm. d'aquest
interval pot estar present en quatre, tres, dos o una
de les seccions dibuixades, ja que no totes arriben a
Ia mateixa altura ni profunditat, i el percentatge de
pedres que s'atribueix a cada una de les bandes de
10 cm. de la corba sintètica és la mitjana dels percen-
tatges que té a cada una de les seccions on aquella
banda hi és present.
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Fig. 11. - SecciónorddelsectorAlfa.

A partir de la corba granulomètrica de sIntesi,
l'autor considera onze conjunts en el reompliment de
1 'Arbreda.

I. - (de —8,70/8,60 a —8,10/8 rn). Es caracterit-
za per un feble percentatge de rocs.

II. - (de —8,10/8 a —7,60/7,50 rn). El percentatge
de rocs i blocs augmenta des del conjunt I
inferior, s'estabilitza en un 25 % i dóna al
tram un aspecte homogeni.

III. - (de —7,60/7,50 a —6,10/6 m.). Presenta un
percentatge feble de blocs i rocs, de l'ordre
del 10 %. Aquest tram correspon bàsicament
al tram alterat, que va de —7,50/7,80 a
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—6,10/6,20 m., i comprèn també el final de
les argiles no alterades, amb molt pocs rocs.

IV. - (de —6,10/6 a -4,20/4,10 rn). Té un fort
percentatge de blocs i rocs, que va en aug-
ment fins a -4,60/4,50 m., per disminuir
fins a —4,20/4,10 m. Aquest augment no ds
progressiu, ja que alternen augments i dismi-
nucions, visibles tant a la corba de sIntesi
corn a cada una de les individuals.

V. - (de -4,20/4,10 a 3,90/3,80 m.). Es una zona
de feble percentatge de blocs i rocs entre dos
conjunts que el tenen fort. Es detecta a la
corba de sIntesi i a cada una de les indivi-
duals.

VI. - (de —3,90/3,80 a —2,20/2,10 rn.). Es format
per dos subconjunts de fort percentatge (es-
pecialrnent a —2,50/2,40 rn.), separats per un
que té nornds un 15 % de blocs i rocs
(-3,30/3,20 m. i 3,10/3,00 m.).

VII. - (de —2,20/2,10 a —2/1,90 m.). Conjunt de
feble percentatge de blocs i rocs, que en se-
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para dos que el tenen fort. Visible a les sec-
cions nord i est.

VIII. - (de —2/1,90 a —0,60/0,50 m.). Conjunt de
fort percentatge de blocs i rocs entre dos
conjunts que el tenen feble. El mateix es po-
dna desglossar en dos subconjunts de fort
percentatge separats per un que el té feble.

IX. - (de —0,60/0,50 a —0,30/0,20 m.). Amb feble
percentatge de blocs i rocs.

X. - (de —0,30/0,20 a + 1/1,10 rn). Amb alter-

	

_-3.00	 nança de forts i febles percentatges de blocs
i rocs.

XI. - (de +1/1,10 a +2,20/2,30 m.). Amb feble

	

—400	
percentatge de blocs i rocs a la secció est,-	 que en canvi és molt més elevat a la secció
oest.

Geurts (1977, 1979) analitzà 18 mostres pollIni-
ques, preses abans de 1975 en el sector Alfa entre 4
i 8 rn. de profunditat. Les cinc mostres situades entre
6,40 rn. i 7,20 m., que corresponen al tram de sedi-
ments alterats, resultaren estèrils. En les altres mos-
tres hi ha pocs arbres i dominen gramInies i ranuncu-
làcies. De 5,20 a 6,00 m. el pi hi és més abundant,
i l'autora creu que aquesta fase es podria correlacio-
nar amb l'interestadi de Danekamp, datat a Espanya
el 30.370 ± 450 BP.

I. Loublier (1978) fa l'anàlisi palinolôgica de qua-
tre columnes agafades en el sector Alfa; tres a Ia
secció est i una a la sud. Imagina l'autor que el
WUrm I va del fons de la cala fins a 6,40 m., que el
WUrrn II va de 6,40 a 5,50 m., el Würm III de 5,60
a 2,60 m., el Würrn IV de 2,60 a +0,80 m. i que la
resta, fins a dalt de tot, és postglacial, d'acord amb
indicacions de J. Canal i H. de Lumley. De les seves
anàlisis dedueix que durant el Plistocè envoltava
l'Arbreda una vegetació de tipus obert, amb abun-



dància de Grammnies i Compostes. En cap moment
no es pot assenyalar un interestadial; els diagrames
no indiquen ruptures ni contrastos significatius.

J. Estévez (1978, 1979, 1980, 1980-84), que ha
estudiat la fauna del sector Alfa, defineix i utilitza la
seguent estratigrafia, d'acord amb les seves observa-
cions i les del Diari del Dr. Corominas:

- fins als 2 m., nivells amb ceràmica.
- A, de 2,00 a 2,40 m. Terra argilosa amb grans

pedres. EpipaleolItic o indtIstria lItica poc defi-
nida.

- B, de 2,40 a 3,20 m. Terra argilosa amb grans
pedres. Solutrià.

- C, de 3,20 a 3,40. Argila fosca amb pedres.
Iran sició, indüstria mal definida.

- D, de 3,40 a 4,40 m. Terra fosca. Gravetià.
- E, de 4,40 a 5,60 m. Terra fosca. Aurinyacià.
- Eb, de 5,60 a 6,00. Terra clara que passa a ver-

mellosa. Transició, indüstria Poe definida.
- F, de 6,00 a 7,20 m. Terra fosca que passa a

clara i blanquinosa. Mosterià.
- Ga, de 6,20 a 7,80 m. Terra fosca amb poques

restes arqueolôgiques. Mosterià.
- Gb, de 7,80 a 8,40 m. Terra arenosa, vermello-

sa o blanquinosa, loèssica, amb mds restes.
Mosterià.

-. Ge, de 8,40 a 8,80 m. Terra fosca amb moltes
restes. Mosterià.

J. Tarrüs (1978) estudia els materials trobats en el
sector Gamma, entre 0,40 i 2,00 m. Creu que Ia
major part d'ells corresponen a una sepultura del
NeolItic Mitjà, cultura dels Sepulcres de Fossa, que
originàriament es situava entre 1,80 i 2,00 m. i que
l'autor data al 2.500 a. Cr.

Soler (1979) descriu l'estratigrafia de l'Arbreda en
quatre grans trams ben diferenciats:

a) Argiles vermelles d'estructura poligonal, que
ocupen l'espai que deixen els grans blocs de
travertI. Postglacial, contenen NeolItic.

b) Argues més o menys arenoses, d'un color més
clar, amb gran quantitat de rocam, que en al-
guns ilocs està fortament cimentat. Gradual-
ment augmenta la proporció de fragments i
blocs d'estalagmita, fins a trobar enormes blocs
de travertI, recoberts també d'estalagmita, si-
tuats entre els 4 i 5 m. de profunditat. Solutrià
i Gravetià.
Sota els blocs, terres negres a causa de la pre-
sència de ilars. Gradualment desapareixen les
pedres i la terra és cada vegada més argilosa.
Aurinyacià i Mosterià.

c) Als 6,30 m. de profunditat, les argues anteriors
acaben fent .bossades, separades clarament
d'unes altres argues més arenoses i dares.
Aquestes es caracteritzen per Ia falta total de
pedres i la presència de fosfats i en algun cas

Fig. 12. - Secció oest del sector Alfa.



Fig. 13. - Secció est del sector Alfa continuada per la secció de les actuals excavacions, amb indicaciO de l'es-
tratigrafia del jaciment.



de concrecions de manganès. Acaben, cap als
7,50 m. de profunditat, amb una capa estalag-
mItica discontInua. Contenen Mosterià.

d) A partir d'aquest moment el sediment és molt
alterat, amb concrecions de manganès que ii
donen un to negrós, i amb zones molt concre-
cionades. L'ültim tram és de sorra granada sen-
se cohesió, amb una quantitat extraordinària
d'indüstria lItica i de restes ôssies, aquestes till-

times molt rodades. Mosterià antic.
Barns (1980, 1981), a partir de les projeccions

d'objectes coordenats procedents de les campanyes
d'excavació de 1975 a 1979 i part de la de 1980,
determina els següents nivells arqueolôgics pel Pa-
leolItic Superior:

1. Nivell postsolutrià
2. Nivell solutrià
3. Nivell gravetià I
4. Nivell gravetià II
5. Nivell aurinyacià

Alcalde (1980) analitza els micromamIfers proce-
dents del quadre F5 de les noves excavacions, d'en-
tre 170 cm. i 265 cm. de fondària. Considera que
tota la sequència analitzada és de finals del WUrm,
malgrat existir en ella un canvi de terres, interpretat
com al pas al postglacial pels directors de l'excavació
(N. Soler i J. Maroto). Segons les seves anàlisis
aquest canvi reflexaria un augment d'humitat i tem-
peratura dins del Würm IV.

Alcalde et al. (1981) afegeixen a la mateixa inter-
pretació que el tram per sobre el canvi, situat a F5
als voltants dels 215 cm., podria correspondre a l'os-
ciFlació del Bolling o Pre-Bolling, i el tram per sota,
al Solutrià final.

Tarnis (1981, 1982a, l982b, 1986) estudia els ma-
terials ceramics i els associats a ells procedents dels
sectors Alfa, Gamma i Beta, i hi identifica: NeolItic
cardial, Montboló, Sepulcres de fossa, Bronze Final,
època romana,...

Soler (1982) distingeix en els nivells aurinyacians
de les noves excavacions un Aurinyacià evolucionat
i un Aurinyacià arcaic subjacent al primer. Tots dos
es diferencien netament.

Soler (1983) matitza l'estratigrafia de 1979 tin-
guent en compte les aportacions de les excavacions
fetes des de llavors. Les dades que afegeix son que
en els nivells postglacials s'hi troba NeolItic cardial,
NeolItic mitjà i NeolItic final, que el primer tram del
PaleolItic Superior és molt estèril, que el Gravetià
arriba fins a 4,40 m., que l'Aurinyacià antic o arcaic
es troba en nivells plens de pedres poc cohesionades
i que el PaleoiItic Superior s ' acaba aproximadament
a 5,40 m. de fondària. També concreta que els trams
c) i d) de 1979 estan compresos entre 6,30 i 8,00 m.
i 8,00 i 8,80 m. respectivament.

Barns (1984), continuant el seu treball sobre els
nivells d'ocupació de l'Arbreda de 1980 i 1981, que
completa amb la totalitat dels objectes coordenats al
1980 i al 1981, distingeix en el PaleolItic Superior
20 nivells paleo-ocupacionals. D'aquests, 7 cones-
ponen a la fase aurinyaciana, de 4,25 a 5,45 m. de
profunditat, 6 a la fase gravetiana, de 3,40 a 4,30
m., i 7 a la fase solutriana, de 2,45 a 3,45 m.

A partir de les dades proporcionades per la nostra
excavació, per les excavacions del Dr. Corominas, i
per l'estudi dels materials del sector Alfa, Beta i
Gamma, presentarem aquI l'estat actual sobre el
reompliment de la cova de l'Arbreda (fig. 13).

L'estratigrafia que explicarem fa referència a bona
part de l'àrea excavada, ja que cal advertir que la
zona més occidental del sector Beta correspon al ta-
lüs existent cap al riu Serinyadell, i per tant el seu
reompliment és atIpic: comenca molt mds avail dels
2 m. per sota el pla 0 i s'hi troben enormes blocs de
travertI i estalagmita, que deixen entre ells "terra ros-
sa"; els pocs materials arqueolôgics que conté no es-
tan "in situ".

També hem de dir que l'estratigrafia de la zona
sud-oest del sector Beta es presenta diferent i de mo-
ment no Ia tenim correiacionada amb ia de la resta
de l'excavació. El Mosterià hi fa la seva aparició
molt abans i sedimentolègicament es caracteritza per
la presencia d'abundants fragments d'estalagmites,
per estaiagmites "in situ" i per una matriu arenosa
calcificada.

A - El "terra rossa"

Tot el nivell superficial que recobreix el jaciment
està constituIt per argiles vermelles, "terra rossa",
procedents del sOl fersialftic del Pla d'Usall, que te-
nen el seu origen en la descomposició de les calcàries
lacustres que formen el seu subsôl.

Aquestes argiles recobreixen tot el talus que hi ha
entre el Pla d'Usall i el riu Serinyadell, i per tant
presenten un fort pendent cap a l'oest. AixI, a la
cova les trobem a 2 m. per sobre el pla 0 en el
sector Gamma i en el canto més oriental de l'amplia-
ció de 1979, i a uns 2 m, per sota el pla 0 en el
costat més occidental del sector Beta.

Es tracta d'unes argiles molt pures, de color ver-
mell fosc, ferruginoses, d'estructura poligonal. Con-
tenen blocs de travertI, alguns de dimensions supe-
riors al metre, i relativament pocs rocs. Els cargols
terrestres i les restes de microvertebrats hi son molt
abundants. Els fragments d'estalagmita hi son molt
rars, i els travertins mai no estan recoberts de concre-
cio.

La seva edat és incerta, i pel que sembla, molt
variada. Es tracta d'argiles que s'acumularen en èpo-
ca postglacial, i durant molt de temps, sobre els es-
trats plistocènics erosionats. No constitueixen cap ni-
yell arqueolôgic i generalment son estèrils. Malgrat
aixô han proporcionat diversos materials arqueolô-
gics en sectors aIflats i sempre de manera dispersa.
Al sector Alfa s'hi trobà ceràmica cardial, ceràmica
d'època romana, ossos humans, i una plaqueta poli-
mentada d'època dolmènica. Al sector Beta, algun
fragment de ceràmica. Al sector Gamma, ossos hu-
mans i ceràmica neolItica. A l'ampliació de 1979,
ceràmica epicardial (TarrOs, 1986), una destral poli-
mentada, un fragment de molI de ma, un fragment
d'alabastre perforat, una espàtula d'os, ceràmica del
Bronze final i ceràmica romana (Tanüs, 1981).

El contacte entre el "terra rossa" i el reompliment
plistocènic sembla correspondre a una superfIcie
d'erosió.



B - El reompliment plistocènic

Tot el reompliment que es troba per sota el "terra
rossa" és plistocènic. No presenta el fort pendent cap
a l'oest i està dipositat de manera més o menys horit-
zontal.

Dins d'ell podem diferenciar una seqüència supe-
rior, no alterada, i una inferior, alterada.

B.1 Sequència superior
Comprèn des del contacte amb el "terra rossa" fins

els 6,30 m. de profunditat, aproximadament, en el
sector Alfa.

Aquest tram, be que és molt difIcil subdividir-lo
en nivells, no és homogeni en profunditat, ni tampoc
lateralment. Està format per argiles dares més o
menys arenoses, que contenen quantitats variables,
quasi sempre molt importants, de blocs i rocs.

S'inicia amb un tram bàsicament estèril que conté
nombrosos blocs i rocs de travertI. Té més potència
quan més cap a l'est es troba. En l'ampliació de 1979
s'hi localitzà alguna resta de fauna i d'inthistria lIti-
ca. La seva base no baixa gaire més dels 2 m. de
profunditat sota el nivell 0 i en el seu sostre hi tenen
la base alguns grans blocs que responen a l'dltim
enfonsament de la coberta travertInica.

Per sota, i amb el mateix context sedimentolôgic,
trobem un niveil arqueolôgic pobre, el primer amb
una certa homogeneltat, que es caracteritza per la
presència de puntes d'escotadura solutrianes.

A continuació, en contacte amb i'anterior, trobem
el primer nivell arqueolôgic nc, amb fauna abundant
i amb una indtlstria del Solutrià superior, datat al
17.320 ± 290 BP (Delibrias et al., 1987). Sedirnen-
tolôgicament no es diferencia gaire del tram anterior,
perô ara comencem a trobar fragments d'estalagmita
i de travertins i objectes arqueolôgics recoberts de
concreció. En els llocs on era més dens, en el nord-
est, aquest nivell arqueolôgic tenia un color més fosc
degut a les cendres que contenia.

Per sota d'aquest nivell arqueolôgic clan, conti-
nuem trobant altres materials solutnians dins d'un
context arqueolôgic més pobre, datat al 17.720 ±
290 BP., i dins del mateix context sedirnentolôgic.

Més avail, aproximadarnent entre 3,40 i 4,60 rn.,
i arreu dels sectors Alfa i Beta, trobem enormes
blocs de travertI, molt sovint recoberts de concreció
estalagmItica, que han de respondre a un enfonsa-
ment important i general de la coberta. En els espais
que deixen lliures aquests blocs hi trobem un nivell
arqueolôgic nc, almenys al nond-est, on les cendres,
molt abundants, li donen color negre, que correspon
a un Gravetià superior, datat al 20.130 ± 220 BP.

Pen sota aquest nivell, i seguint en el mateix con-
text sedimentolôgic, continuem trobant elements gra-
vetians, perô ara dins d'un context fonca més pobre i
més dispers,

Pen sota els grans blocs s'hi troba un nou nivell
arqueolôgic, el més nc dels fins ana excavats a la
cova de l'Arbreda. En aquest nivell hi ha pocs blocs
i disminueixen les dimensions dels rocs. Correspoñ
a l'Auninyacià evolucionat i està datat en 22.590 ±
290 BP.

A continuació, en contacte amb 1 'anterior i a partir
aproximadament dels 5 m. de profunditat, trobem el
nivell anqueoiôgic cornesponent a l'Auninyacià antic,

datat al 25.830 ± 400 BP. En aquest nivell, sedi-
mentolOgicament, podem apreciar diferències entre
el sector Alfa, on disminueixen els blocs i els rocs i
el sediment es fa cada vegada més argilós, i el Beta,
on els rocs son molt abundants, el sediment és més
anenós i apareixen grans blocs de travertI necoberts
de concreció i blocs d'estalagmita. La part superior
d'alguns d'ells ja apareixia a l'Auninyacià evolucio-
nat.

Per sota de l'Aurinyacià antic, i sense diferencia-
ció sedimentolOgica ni en el sector Alfa ni en el Beta,
es troba ja el Mosterià, que s'inicia nc en elements
iItics, que es troben de manera dispersa, i pobre en
fauna.

A partir d'aquI, les dades a les que ens refenirem
seran només del sector Alfa. Els blocs desapareixen,
els nocs son cada vegada més escassos i sovint alte-
rats. Aquesta altenació es manifesta en un recobri-
ment silici. La matriu és cada vegada més argilosa.
La fauna és quasi be inexistent i la indéstria molt
pobra. Aquest tram s'acaba amb un contacte erosiu
situat aproximadament als 6,30 m. de fondària.
B.2 SeqUència inferior

La seqUència inferior, alterada, es pot dividir en
dos estrats diferents.

B.2.1 Format pen argues fonca pures de color yen-
mellós, més dares que no pas les suprajacents. Hi
ha molt pocs rocs i els blocs hi manquen. Es caracte-
ritza sobretot per l'abundància de taques grogues,
que han estat interpretades corn fosfats (comunicació
oral de H. de Lumley). Aquest estrat és molt homo-
geni i arriba fins uns 7,50 rn. de fondània. Es pobre
en elements lItics i faunIstics. Conespon al Mosterià.

B.2.2 ConstituIt per sorra bruta de diàmetre de
gra variable. En el seu tram superior contè blocs i
rocs profundament alterats, amb moltes concrecions
de manganès. A partir dels 8 m., disminueix el norn-
bre de rocs i desapareixen els blocs. La indéstria lIti-
ca i les restes de fauna son molt abundants. Alguns
dels ossos presenten aspecte rodat. Correspon també
al Mostenià. Aquest iLiltim tram, concretament entre
8,40 i 8,60 rn. de profunditat, té les seguents data-
cions fetes sobre os: U-Pa 83.000+10000; U-Th 85.100

U-Ra 89. 100 IIgg (Yokoyr ° et al., 1987).

L'EVOLUCIO DEL REOMPLIMENT
DE L'ARBREDA

No coneixern en detall com es succeinen els meca-
nismes que actuaren en la formació de Ia cova de
l'Arbreda, ni quins podien ésser el seu aspecte i la
seva morfologia quan fou ocupada per pnimena vega-
da, ni tampoc quan va tenir hoc aquesta ocupació.

Suposem que ha cavitat presentava una morfologia
complexa, probablement dividida en àrees difenents,
no totes situades a les mateixes dotes topognafiques.

En aquella on s'esdaigué el sondatge del sector
Alfa, que a i'oest queda limitada pen una gran massa
de travertI, les primeres ocupacions conegudes, que
es necolzen en part sobre aquesta massa que s'estén
pen la base de la cala, son mostenianes, i es troben
dins del primer paquet sedimentani que per ana conei-
xem, que podnia connespondre als primers moments
del WUnrn antic. Aquests primers sediments enen, al-



menys en part, dipositats i rentats per corrents trac-
tius.

A aquests primers moments en van succeir d'al-
tres, també dins del Würm antic, en els quals va pre-
dominar la sedirnentació per decantació.

Igualment del Würm antic ha d'ésser la sedimenta-
ció de sorres acompanyada de formació i caiguda
d'estalagrnites que va ocórrer al sud-oest del sector
Beta, mentre tenien hoc ocupacions mosterianes. No
sabern, perô, de moment, amb quin tram del dipôsit
del sector Alfa es pot correlacionar cronolôgicament.

Tornant a aquest dltim rector, sembla que cap a
finals del Würm antic, part del sediment fins aquell
moment dipositat va ésser erosionat i després cobert
per noves aportacions també molt argiloses.

Poc després, potser en un moment que segons ha
cronologia tradicional podria correspondre al Würm
IT-ITT, va tenir lloc una interrupció sedimentària du-
rant un temps considerable que va fer possible l'alte-
ració de tota la seqUència inferior.

Be durant aquest interval de temps, be una mica
posteriorment, va tenir lloc la primera caiguda im-
portant de blocs, en època encara mosteriana. Aques-
ta caiguda no afectà al sector Alfa.

Després del procés d'alteració, va tenir lloc, en un
perIode de temps corresponent essencialment al
Würm recent, el dipôsit de tota la resta del tram su-
perior, que correspon arqueolôgicament al PaleolItic
Superior, i en la qual predominen els fenômens de

caigudes de blocs i rocs i de sedimentació per decan-
tació. L'àrea font de les argiles d'aquest tram supe-
rior és probablement el Pla d'Usall.

Després de l'ocupació de l'Aurinyacià evolucionat
va tenir lhoc la que sembla la més important de les
caigudes de blocs, que afectà tant el sector Alfa corn
el Beta.

Les ocupacions gravetianes ocuparen els espais
que deixaren ihiures aquests blocs, els quals es reco-
brien de concreció estalagmItica, probablement per-
què encara es conservava bona part de la coberta de
ha cova. Aquests blocs no varen ésser totalment ultra
passats pel sediment fins a hes ocupacions sohutria-
nes.

A partir de finals del PaheolItic Superior hi va ha-
ver noves caigudes de blocs, les quals desprotegiren
bona part del jaciment.

Poc després, perô encara dins del Phistocè, el seu
reompliment sofreix una forta erosió; aquesta segura-
ment és deguda a ha variació de ha lInia de talds entre
ha cova i el riu Serinyadell, a consequència d'un en-
caixament d'aquest, i va ésser afavorida per ha des-
protecció de ha cavitat.

En època postglacial, "terra rossa" procedent del
Pla d'Usall fossilitza tot aquest reomphiment rnentre
es desprenen els dltims blocs. El hhoc perd definitiva-
ment l'aspecte de cova i la vegetació que s'hi ins-
talla el camufla dins del bosc i inicia la formació
d'un sôh bru.
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