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Elpaleolitic de Catalunya, 
entre les arreh i el segle X X ~  

Narcis Soler i Masferrer* 

Cobra de Miquel Tarradell Les arrels de Ca- 
talunya (1962) va tenir un gran ressb i va ser Ile- 

gida per tots els prehistoriadors catalans i, cosa 
més important, va ser tinguda en compte també 

per historiadors i per tot tipus de gent sensible a 

la histbria del nostre país, com el mateix autor 
explicava al prbleg de la segona edició (1982). 

Per aixb representa una fita especialment im- 

portant dins de la historiografia de la prehistbria 

catalana. 

El primer capítol, Les arrelí remotes, era un es- 
tat de la qüestió dels temps anteriors al neolític, 

que actualitzava les aportacions contingudes en 

els llibres de prehistbria de Catalunya anteriors 
  bosc^, 19 19; SERRA, 1930) i la que havia escrit 

M. Cazurro el 1919, i a les quals sumava les re- 
cerques de L. Pericot, S. Vilaseca i J. M. Coromi- 

nas, tot plegat interpretat d'acord amb els models 

vigents a Europa i &rica del Nord i presentat 

d'una forma amena i amb una gran originalitat. 

Examinarem com han canviat els coneixe- 

ments i els punts de vista pel que fa al 

des de la primera edició de Les arrels de Catalu- 
nya (1962) fins avui, sense que vulguem fer un 

estat de la qüestió actual del paleolític catali. En 
els anys transcorreguts s'han publicat altres sín- 
tesis del paleolític, la més important de les quals 
és la de J. Canal i E. Carbonell (1989). 

Anirem veient com ha canviat molt el que 

sabem del paleolític de Catalunya des de l'obra 
de M. Tarradell, ben segur que més que qualse- 
vol altre període, i com aquest canvi és sovint 

radical. Diguem només de moment que del 

1962 ensi s'han afegit a la histbria de Catalunya 

centenars de milers d'anys. 

Les urrels remotes 

M. Tarradell lamenta, com ho havia fet en el 

seu moment Serra Rifols, la manca de docu- 

mentació del paleolític catali, més sensible que 

en els altres períodes i tan important que I'obli- 

ga a un tractament especial del capítol. El siste- 

ma habitual, de presentar primer els materials i 
en un segon lloc intentar de fer la reconstrucció 
histbrica, no el podri fer servir fins al neolític: 

((D'aleshores ens i  les comunitats de pastors i 
pagesos han deixat unes bases molt més segures 
per a estudiar-ne la histbria i ens interessen tam- 

bé molt més perqui: ja pertanyen directament a 

les nostres arrels com a poble)) (1962:4). 

M. Tarradell se sotmet a la separació clissica 

en paleolític inferior, mitja i superior, encara 

que no podia dir res de la primera fase i ben poc 
de la segona. Nosaltres també seguirem el ma- 

teix esquema. 

Els precedents 

El 1962 Tarradell havia d'afirmar, ((amb la 
prudent reserva que cal posar sempre en trac- 
tar en prehistbria d'afirmacions negatives per 

manca de dades)) (1962:5), que Catalunya no 
havia estat habitada durant el paleolític infe- 

rior, el període que corresponia a la naixen~a 
de la humanitat fins a l'aparició de l'home de 

Neandertal, i que en 1'6poca se li podien ator- 

gar ((centenars de milers d'anys), (1962:4). Les 
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El cau de l'Arag6 
(Talteüll, Rossell6) 
Cs avui el jaciment 
del paleolitic infe- 
rior de Catalunya 
que 'nis informacici 
lla lliurat. 

exploracions fetes en les terrasses dels rius cata- 

lans per tal de trobar-ne indicis havien fracas- 

sat (1 962:5). 

En aquest període el canvi ha estat radical. 

Avui dia sabem que Catalunya durant el paleolí- 

tic inferior va ser habitada quasi arreu i durant 

molt més temps que el que el 1962 es podia 

atorgar a tot el període. Aquest canvi s'explica 

per raons diferents. 

Als inicis de la prehistbria el paleolític infe- 

rior es caracteritzava quasi exclusivament pels 

bifacials o destrals de m i  ccantediluvianes)). 
Conjuntament amb l'alta antiguitat de l'home, 
havia estat reconegut per primera vegada, a par- 

tir de 1859, a localitats de la vall de la Somme 
(Picardia), con la de Chelles, que servia per ano- 

menar-10 (kpoca chelsliana), o les d'Abbeville i 
Saint Acheul, que donaren també nom a algu- 

nes de les seves indústries. Poc després, el 1862, 
havia estat identificat a les terrasses del Manza- 
nares (Madrid) i el 1888 a Ambrona (Sbria) i 
després a moltes altres localitats de la Península 

Ibkrica. Perb al llarg del segle que va transcórrer 

des de la seva identificació a la península fins a 

la redacció de Les arrels, no havia pogut ser 
identificat ni a Catalunya ni al País Valencia. 

És ben sabut que només podem trobar quan 
saben1 allb que busquem, i que per poder apre- 
ciar un descobriment en el que val, cal un marc 
tebric apropiat en qui: aquest descobriment tin- 
gui sentit. Si som incapa~os d'a~reciar-10, es 

produeix un diagnbstic erroni o una manca de 

reconeixement. El cas del descobriment &un 
homínid amb un cervell petit com 1'Australopi- 

tecus africanus, quan en teoria s'esperava un 

avantpassat de cervell gros, o el descobriment de 

les pintures d'Altamira en una epoca en qui: es 

creia que l'home prehistbric no tenia religió ni 

complexitat simbblica, en són exemples ben co- 

neguts. 
En el cas del paleolític inferior de Catalunya 

creiem que hi havia dues raons essencials perquk 

es produís una manca &apreciació tan llarga. 
La primera és que existia el prejudici que el 

paleolític inferior catali havia de ser com el de 
les terrasses del Manzanares o de la Somme, o 

sigui, tallat en sílex i format essencialment per 
destrals de mi .  Durant molt de temps el paleo- 

lític inferior es va definir exclusivament per la 
presencia d'un sol estri, el bifacial (MORTI- 
LLET, 1883), i ningú no va parar esment en l'u- 
tillatge menut sobre ascla o fragments que 
sempre l1acompanyen, ni en altres grans útils 

que també solen formar part dels seus conjunts 

industrials. 
Per tant, si hi mancaven els bifacials la indús- 

tria humana no era reconeguda. Al paleolític in- 
ferior de Catalunya els bifacials són escassos, més 
aviat molt rars (CANAL I CARBONELL, 1980). 
Actualment, després de tantes prospeccions com 
s'han arribar a fer i de tants jaciments com s'han 
descobert, en coneixem relativament pocs. 
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Hi havia la dificultat afegida que el sílex és 

també molt escis en tota la Catalunya Vella. El 

fet que no hi hagués silex i que no hi hagués bi- 

facials, dos trets del model imaginari del paleo- 
lític inferior, impediren durant molt de temps el 

seu reconeixement a Catalunya. 

El fet que les indústries del paleolític inferior 

tinguin o no bifacials es pot explicar per raons 

diverses. En primer lloc, es creia que hi havia 

enormes espais geogrifics amb bifacials, i altres 
sense. Aixi, l'anomenada línia de Movius, en 

honor del gran prehistoriador nord-americi que 

la va proposar, separa les irees del Vell Món on 

el paleolític inferior té bifacials (kfrica, Europa i 
ksia occidental) de l'ksia oriental, on no es co- 
neixien. Ara sabem, perb, que poden ser molt 

abundants en jaciments xinesos. Aquests grans 
espais, que són poca cosa més que un miratge, 

no són tampoc homogenis. Aixi, a Europa 
oriental no hi ha amb prou feines bifacials. Si 

recordem que a l'kfrica aquest útil és extraor- 
diniriament abundant i que els bifacials més 
antics són africans, i si tenim en compte que 
aquests són més presents a Europa occidental, 
~ o d e m  pensar que han arribat en una onada de 
migració africana, posterior a la primera que 

anava acompanyada de tecnologia més primiti- 
va, olduvaina o del mode I. Perb ja sabem que 
tampoc Europa occidental no és homogenis, 
perque hi ha zones on, almenys per ara, no es 
coneixen els bifacials. L'explicació que s'havia 

El cau del Duc 
(Torroella dc 

Montgrí, 
Baix Empordi) cl 

1962 era considerat 
un jaciment mesolí- 
tic. Actualment s'ha 

reconegut la seva 
pertinenga al palcolí- 

tic inferior. 

proposat és que es tractava de cultures diferents. 

Aixi, a una successió de cultures amb bifacials, 

que va de 1'abbevil.lii a l'acheulii, micoquih i 
mosterii de tradició acheuliana, se li oposava un 
altreft'lum sense bifacials, del clactonii al taiacih 

i al mosterii de denticulats. Tot plegat segons 

un model de diversos j l i a  culturals que con- 
viuen durant mil.lennis sense mesclar-se, model 

que ha estat aplicat a molts dels períodes paleo- 

lítics i en el qual molts no hem sabut creure 

mai. És cert que les tradicions tecnolbgiques i 
culturals tenen un paper important en la forma- 

ció dels conjunts industrials, perb hi ha altres 

raons que poden explicar la manca de bifacials 

en determinats llocs, com pot ser la conservació 

diferencial. 
Posarem un exemple catali que creiem que 

explica bé el que hem anat dient. Es tracta del 
cau de 1'AragÓ (Talteüll, Rosselló), que va co- 

mentar a ser excavat al final dels anys seixanta, 
poc després de la publicació de l'obra de M. 
Tarradell. A la primera meitat del segle XIX 

Marcel de Serres hi va recollir ossos d'animals 
actualment extingits. Polemitzi amb G. Cuvier 
sobre si, segons una visió catastrofista, els ossos 

d'herbivors hi havien estat acumulats per un di- 
luvi o hi havien estat aportats pels animals car- 
nívors. Cap dels polemistes no va reconeixer la 

indústria i la presencia humana ni va sospitar-ne 
I'existtncia. És normal: no podien fer-ho en una 
epoca en que la prehistbria no existia, i menys 
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encara podia ser reconeguda com a humana una 
indílstria com la del cau de ]'Aragó tallada en 
roques locals. Jean Abélanet, els anys seixanta 

del segle passat, va ser el primer a recontixer-la 

(AB~~IANET I DESCAMPS, 1999). Un cop inicia- 

des les excavacions al final &aquella dtcada per 

Menry de Lumley, durant els primers anys la in- 

dústria era qualificada de mosteriana, o sigui del 

palcolític mitja, perqut les indústries sobre ascla 

i sense bifacials del paleolític inferior són de mal 

diferenciar de les del mitja, i perque el paradig- 
ma era que a Catalunya no hi havia 

inferior. Al cap de poc, el paleolític inferior era 

reconegut, i la indústria, ja que no donava bifa- 

cials, era qualificada de taiaciana, o sigui dins 
del Jz'lum d'indústries europees mancades d'a- 

quest útil. Més endavant es va veure que els bi- 

facials sí que hi existien, perb sovint havien estat 

fets d'un esquist que no havia resistit el pas del 

temps. Només en una mínima proporció eren 

de q~larsita i es podien recuperar. Perb avui no 
hi ha dubte que al cau de l'Aragó es tallaven bi- 

facials i, per tant, la indústria podria ser qualifi- 

cada d'acheuliana, o sigui &indústria amb bifa- 

cials, si és que aixb, després del que hem anat 

dient, pot tenir algun significat. 
La segona raó va lligada a la primera. Com 

que existia una idea preconcebuda de com havia 

de ser el paleolític inferior, quan sortia a la llum 

un conjunt d'aquesta tpoca que no s'adaptava a 

allb que s'esperava, no era reconegut. Així, 

veiem com M. Tarradell esmenta dos jaciments, 

el cau del Duc de Torroella de Montgrí i el cau 

del Duc &Ulli (Baix Empordh), que avui consi- 
derem del paleolític inferior perb que ell situa 

dins de I'tpoca de transició o mesolític. Explicar 

els avatars del diagnbstic d'aquest dos jaciments 

seria llarg (SOLER, 1988), i aquí ens referirem 
només a la indústria lítica sobre cbdols que con- 

tenien, i no a altres aspectes. Quan va ser desco- 

bert l'interts arqueolbgic dels caus a les primeres 

decades del segle xx per L. Pericot, aquest va sa- 

ber recontixer també la indústria que contenien 

com a obra de l'home prehistbric malgrat estar 
tallada sobre cbdols que no eren de sílex; perb, 

en no haver-hi bifacials i haver estat trobada al 
cau del Duc de Torroella en una capa superfi- 

cial, entre restes de fauna actual, i al cau del 

El fct que els bifacials siguin rars en el paleolític inferior de A l'últim quart del segle xx s'han reconegut molts llocs a 
Catalunya és un dels aspectes que en va retardar el reconei- I'aire lliure amb indústries del paleolític inferior o mitji. 
xemcnt. Bifacial en quarsita de Bruguera (Llagostera, Nucli de quars de Can Planiol (Santa Coloma de Farners, 

Girones). la Selva). 
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Duc d'Ullh juntament amb Ursus arctos, cosa 

que insinuava poca antiguitat, la va comparar 

amb I'asturih del Canthbric, una indústria que 

presenta un útil sobre cbdol, el pic asturih, amb 

una certa retirada amb els pics del Montgrí, i la 

va atribuir a la mateixa kpoca d'aquesta indús- 

tria canthbrica, a I'epipaleolític (PERICOT, 

1923). Per aixb M. Tarradell situava aquests dos 

jaciments aqui, a I'kpoca de transició, malgrat 

que la indústria no s'assembla gens ni mica a la 

resta de les indústries d'aquest període, que són 

leptolítiques, amb els útils fets a partir de Ihmi- 

nes, i acabava dient: ((De moment, mentre no- 

ves exploracions no permetin de canviar el pa- 

norama, el cas d'aquestes coves queda, doncs, 

com un fenomen ai'llat, de classificació difícil), 

(1962:29). 

I la cosa no quedava aqui. Quan J. M. Co- 

rominas (1948) va excavar a la cova de Mollet, 

un jaciment que M. Tarradell no esmenta, va re- 

collir una indústria semblant, tallada sobre cb- 

dols de roques locals. Només la podia comparar 

amb la dels caus del Duc de Torroella i Ullh. I, 
en conseqükncia, la classificava com a mesolítica. 

Esthvem, doncs, dins d'un sistema de compara- 

cions circulars que ens portava a generalitzar 

I'error. Perb aquesta indústria anava acom- 

panyada d'una fauna arcaica, que segons 

Corominas hauria perdurat des del quaternari. 

Paradoxalment, ara L. Pericot opinava que, per 

raó de la fauna, la indústria havia de ser molt 

més vella. 

La f o r ~ a  del paradigma de la no-existkncia 

de paleolític inferior a Catalunya va fer que, 

quan E. Ripoll i H .  de Lumley (1965) van tor- 

nar a estudiar tots aquests jaciments (abans d'- 
haver iniciat el segon les excavacions al cau de 

I'Aragó) i van trencar definitivament el model 

asturih, així i tot els consideressin del paleolític 

mitjh antic, del Würm I, sense arribar a consi- 

derar-10s del paleolític inferior, com fem avui ja 
sense reserves. 

Poc després, la dkcada dels setanta va veure 

el reconeixement de l'existkncia del paleolític 

inferior a Catalunya (GENERA, 1975). Salvador 

Vilaseca (1973) n'identificava a la Catalunya 

Nova, on el sílex és abundant, concretament a 

Mar@ (Priorat), per la preskncia d'alguns bifa- 

cials tallats en aquesta roca. Ja era ben coneguda 

la seva presencia al cau de I'Aragó, on acudien a 

excavar estudiants de la Universitat de Barcelo- 

na. J. Canal reinterpretava unes notícies de F. 

Riuró sobre la presencia de cbdols tallats al Puig 

d'En Roca (Girona) i ell i altres membres de 
I'AssociaciÓ Arqueolbgica de Girona hi recollien 

gran quantitat d'indústria arcaica (CANAL, 

1977). Els seus contactes amb Henry de Lum- 

ley feien que es reconegués la gran antiguitat 

d'aquesta indústria, alhora que membres de 

I'Associació i del Museu de Sant Feliu de Guí- 

xols descobrien una enorme quantitat de llocs 

del paleolític inferior en superfície, especial- 

ment a la comarca de la Selva (SANCHIZ, 1976). 

El Grup de recerques arqueolbgiques de la vall 

de la Femosa (1976) aportava jaciments de les 

terres de ponent. Les terrasses dels rius catalans, 

on M. Tarradell comentava que havien fracassat 

les prospeccions, ara, quan ja se sabia el que s'hi 

buscava, mostraven que sí que havien conservat 

el testimoni del passat més llunya (COLLINA- 

GIRARD, 1976; SUNYER, 1974; CARBONELL [e t  

d l . ] ,  1988). 

En definitiva, el gran buit que hi havia el 

1962 respecte al paleolític inferior de Catalu- 

nya, s'ha omplert des del punt de vista geogrh- 

fic, perquk és present arreu de Catalunya, i des 

del punt de vista cronolbgic, perquk tant hi ha 

indústries molt arcaiques del mode I o olduvaih, 

com altres de més evolucionades, ja amb bifa- 

cials o amb tkcnica levallois. Catalunya, igual 

que la resta de les terres temperades d'Europa, 

va ser poblada probablement fa cosa d'un milió 

d'anys o més, si hem de judicar per les troballes 

ben datades fetes en regions vei'nes. Ara fa 

600.000 anys comenqava a ser visitat el cau de 

l'Aragó per hhbils ca~adors de grans animals, 

que l'ocupaven intensament ara en fa 450.000, 

moment en qui: en tenim les primeres restes hu- 

manes, especialment un crani d'un home de 
I'espkcie H o m o  erectus, avui per a molts H o m o  

he ide lbe~~ens i s ,  que va viure on avui és Catalu- 
nya. Ara fa potser poc més de 300.000 anys que 

I'home hi dominava el foc. 

Les coses ja no han canviat tant pel que fa als 

altres períodes, no perque no s'hi hagin fet mol- 

tes i molt valuoses aportacions, sinó perque ja el 
1962 se'n sabia alguna cosa. 

Per al paleolític mitjh M. Tarradell esmenta 

la mandíbula de Banyoles, I'abric Romaní i l'a- 

bric Agut de Capellades i, en la bibliografia del 
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La cova de 
I'Arbreda 
(Serinyd, 
Pla de ['Estany), 
desconeguda el 
1962, Cs el jaci- 
ment paleolític 
de Catalunya que 
té la scqiibncia 
més completa. 
Va ser ocupada 
ocasionalment 
durant els últims 
100.000 anys. 

final del llibre, les coves del Toll i Toixoneres de 

MoiB i la bbbila Sugranyes. Avui els nostres co- 

neixements sobre la mandibula de Banyoles 

s'han completat molt (MAROTO, 1994) I ' en te- 
nim una datació raonable (JULIA I BISCHOFF, 

1991). A I'abric' Romaní s'hi han fet noves i 
molt importants excavacions durant els últims 

anys a cBrrec d'un equip de la Universitat 

Rovira i Virgili, i la informació que tenim dels 

seus nivells és molt important (CARBONELL [et 

a l ] ,  1994; CARBONELL [et a l ] ,  1995). 

Actualment podem afegir al paleolític mitja 
multitud de jaciments desconeguts a 1'i:poca: la 

cova del Mig (Vilafranca de Conflent) (BWZE, 

1987), la cova de I'Arbreda i Roca Foradada 
(SerinyB, Pla de I'Estany), la cova dels Ermitons 

(MAROTO, 1993) i la cova 120 (Sales de Llierca, 

Garrotxa) (AGUST~, 1991), Can Garriga (Sant 
JuliB de Ramis) (RODR~GUEZ, 1995), la Roca 
dels Bous i I'Estret de Tragó (Os de Balaguer, la 

Noguera) (MORA [et al.], 1992), Muricecs (Lli- 
miana, Pallars Jussh), Can Rubau i Sobrepedret 

(Girona), i molts altres. No hem de fer aqui I'es- 
tat de la qüestió del que sabem del paleolític 

mitjB de Catalunya, perb sí que ens agradaria as- 

senyalar com han canviat alguns dels paradig- 

mes que eren acceptats el 1962 i que ara ja no 

ho serien tant. 
En aquells moments es creia que I'associació 

neandertals-mosterii estava ben establerta i que 
no hi havia cap dubte que la mandibula de 

Banyoles era d'un neandertalii típic. Avui ja no 

ho tenim tan clar: a Europa hi havia mosterians 

que fabricaven eines prbpies del paleolític supe- 

rior, i al Prbxim Orient homes moderns fabrica- 

ven indústries de tipus mosteria. Tampoc per les 

característiques morfolbgiques la mandibula de 

Banyoles no ha estat considerada sempre nean- 

dertal, sovint ha estat considerada d'un prene- 

andertalii, encara que la datació més recent 

sembla que torna a confirmar que era un nean- 

dertal típic. 

Els ca pzd0r.s troglodites del 
paleolitic superior 

M. Tarradell va poder escriure més sobre el 

paleolític superior que no pas sobre els altres pe- 

ríodes perqui: aqui hi havia més jaciments i 
aquests eren més explícits. 

Com en el període anterior, la visó general 

no ha canviat excessivament. Coneixem ara més 

jaciments i tenim més informació, de tal mane- 

ra que molts dels models del 1962 ara ja no es 

poden mantenir. En aquella &poca tots els jaci- 

ments s'agrupaven bisicament, des del punt de 
vista geogrific, al Gironks, al Pla de ]'Estany i al 

Priorat. Semblava que el poblament no havia es- 

tat intens, que els homes eren molt pocs i que 
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havien deixat poques característiques a la pobla- 

ció actual. M. Tatradell, a partir de dades de 

l'antropologia física, aventura un 9% de trets 

paleolítics en la població catalana actual. Hi 
hauria hagut grans espais buits, i els pocs pobla- 

dors haurien escollit només llocs amb unes con- 

dicions particulars, al costat d'aigua abundosa, i 
rics en cac;a. 

Avui, amb les anhlisis genktiques, tampoc no 

som gaire generosos en ei percentatge d'ascen- 

dencia paleolítica de les poblacions europees. La 

neguem totalment als neandertalians, com ja es 

deia, amb altres arguments, el 1962, i en conce- 
dim poca als homes ca~adors de la raGa de 

Cromanyó en comparació amb les suposades 

aportacions neolítiques i posteriors. Ja no tenim 

tan clar que els homes del paleolític superior fos- 

sin molt pocs i deixessin grans espais buits. Potser 

una de les novetats més importants és la pres&- 

cia de paleolític superior a les terres de ponent, 

a la cova del Parco (Albs de Balaguer, Noguera), 

i a Montlleó (Bellver de Cerdanya), en una zona 

netament pirinenca, i en molts altres llocs. Ni 

tampoc no queda gaire clar que, com volia indi- 
car el títol &aquest apartat, els homes del paleoli- 

tic superior fossin especialment troglodites. En 
realitat, els jaciments a I'aire lliure són també 

molt nombrosos arreu de Catalunya. 
Pel que fa al paleolític superior antic, M. Tar- 

radell esmenta l'aurinyacih i el gravetih, que pre- 

senta com dues civilitzacions diferents i més o 

menys contemporinies, l'aurinyaciana més prb- 
pia d'Europa continental i la gravetiana més 

prbpia del món mediterrani, presents ambdues 
a la cova del Reclau Viver de Serin~h. Així podia 

dir que ((Catalunya manifesta, ja des &un mo- 

ment tan remot, la doble tradició europea de 

terres endins i mediterrhnia, que és una de les 

El gravetia, caracteritzat per les 
puntes de la Graveta, era consi- 
derada el 19G2 la civilitzacici 
paleolítica més bisica i prbpia 
de Catalunya i de la major part 
de la Península Ibhrica. 



O COTA ZERO n. 18,2003. Vic, p. 18-33 ISSN 0213-4640 

CIRLIS per a comprendre el nostre país i el nostre 

carictern (1962:12). Hem de tenir en compte 

que a I'kpoca es creia -i molts encara ho creuen 

avui-, seguint les idees de Denis Peyrony 

(1933), que després mantindri i matisarh 
Fransois Bordes, que al paleolític superior antic 

lli havia dos Jz'lia culturals que van evolucionar 

sense influenciar-se, l'aurinyacih típic i el peri- 

gordii, idea que ja hem vist que no era nova. 

Con1 que d'aquest últim al Mediterrani només 

solia trobar-se la fase mitjana i superior caracte- 
ritzada per les puntes de la Graveta, L. Pericot 

preferia anomenar-10 gravetii, i M. Tarradell el 

seguia. 

Avui dia coneixem molts més jaciments au- 

rinyacians i gravetians a Serinyi mateix (la cova 

de ]'Arbreda, Davant Pau), i a altres llocs de 

Catalunya, com la Griera (Calafell, Baix Pene- 

d&s) i el Roc de la Melca (Sant Aniol de Finestres, 

Garrotxa), i la nostra idea del paleolític superior 

antic és diferent. Hem tornat en certa manera a 

l'antiga visió de Breuil, més unilineal o mono- 

filetica. Creiem que va comensar, ara fa quasi 

40.000 anys, amb un aurinyacih arcaic o proto- 

aurinyacii, que és la primera civilització dels ho- 

nies moderns a Europa, present a la cova del 
Reclau Viver i a la cova de I'Arbreda, seguit de 

l'aurinyacii tipic i, ,a continuació, del gravetii. 

Uaurinyacii, &una molt llarga duració, cada ve- 
gada és més reconegut a les terres del Mediter- 
rani, i ja no ens atreviríem a dir, almenys a 

Catalunya, que el gravetii ens sigui més propi. 
Sí que és veritat que les terres del nord de Cata- 
lunya es continuen caracteritzant per aporta- 

cions continentals, pirinenques, com la pre- 

sPncia de chiitelperronii o de peces solutrianes 
característiques dels Pirineus, al costat de les de 

tipus mediterrani. 
El següent període del paleolític superior, el 

solutrii, no ha canviat gaire. Dels tres jaciments 

que esmenta M.  Tarradell, la cova del Reclau 
Viver i la cova dels Encantats a Serinyi i el cau 

de les Goges de Sant Julii de Ramis (Girones), 
cal retirar-ne la cova dels Encantats, que és sim- 
plement calcolítica. Hi ~ o d e m  afegir altres jaci- 

ments, sobretot el de Davant Pau i la cova de 
I'Arbreda a Serinyi (SOLER I WROTO, 1987), la 
cova de 1'Embulada a Vilafranca de Conflent o 
el d'Espasoles al Rosselló (SACCHI, 1986). 

Creiem que els jaciments de Serinyi, junt amb 

La cova del Parco (Albs de Balaguer, la Noguera) ha ajudat 
a demostrar una major preskncia del magdalenii a 
Catalunya. 

la cova de I'Embulada, formen una província 

solutriana ben individualitzada per les puntes 
de peduncle desviat, mentre que el cau de les 

Goges continua mantenint la seva forta indivi- 
dualitat. 

Més novetats s'han produi't en el magdale- 

nii, l'últim període dels del paleolític superior. 

M. Tarradell esmenta la Bora Gran d'En Car- 

reres de Serinyi i la cova de les Goges de Sant 
Julih de Ramis -que no cal confondre amb el 

cau de les Goges, el jaciment solutrii, com re- 
cordo que sempre ens avisava Miquel Tarra- 
dell- i, amb dubtes, I'abric Romaní de Cape- 

llades. Sant Gregori de Falset (Priorat) hi figura 

com a representant de les perduracions gravetia- 
nes al final del paleolític superior. 

En el mapa dels jaciments paleolítics publi- 
cat a Les arrels de Catalunya hi veiem el de les 
Planes (el Molar, Priorat), l'abric de I'Areny 
(Vilanova d'Escornalbou, Baix Camp), esmen- 
tat també a la bibliografia, i la Mallada a 

Cabra Feixet (el Perelló, Baix Ebre), jaciments 
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que imagino que volia situar aquí, al final de etimoligic i complementari de la llengua catalana 
I'etapa. de Joan Coromines (1981) ha tancat definitiva- 

Em permeto de fer un parentesi per dir que a ment la qüestió i ha deixat clar que bora és un 
Les arrelr de Catalunya hi ha una cosa, segura- mot comú preroma i indoeuropeu que vol dir 
ment I'única, que no m'agradava gens, que haig cova. La manera més correcta d'escriure el nom 
d'atribuir més a un corrector massa zelós que a seria, doncs, ((la Bora Gran),. 

I'autor i que no va ser corregida en la segona edi- De tots els jaciments del final del paleolític 
ció. Era el fet de trobar escrit Vora Gran, així, superior esmentats, avui només es poden retenir 
amb be baixa. Al pobre jaciment ja li han dit de com a magdalenians la Bora Gran, la cova de les 
tot, des de cova Gran a Boca gran, perb Vora era Goges i la Mallada. Els de les Planes, I'Areny i 
una forma més crei'ble, ja que la cavitat esta real- Sant Gregori queden d'tpoca incerta o postpale- 

ment a la vora d'un planal, en una margenera olítics. La menció a la presencia de magdalenii 

que cau cap al riu Serinyadell. Aquesta forma en la capa 2 de I'abric Romaní (1962:7) s'ha 
només I'he vista també al volum I de la Histhria d'entendre en el context de I'&poca, a principis 

de Catalunya (1922) &Antoni Rovira i Virgili, del segle XX, quan el solutria i el magdalenii eren 

on {intenta justificar en una nota, i &aquí o de el dos únics períodes del paleolític superior reco- 

Les arrels pot haver saltat a algun lloc d'im- neguts, i tots el jaciments leptolitics sense el ca- 

portancia menor. La correcció ortografica (esciu- racterístic retoc pia d'aiguns Útils solutrians eren 

re-ho amb be baixa en comptes de be alta) no té adscrits al magdalenii. Precisament en aquells 

cap sentit. Si bé el nom bora no és ja comú, sí anys I'aurinyacia estava recuperant el seu lloc, i 
que ho és borar (buidar, foradar) i bora figura al per aixb ben aviat el mateix Amador Romaní 

Diccionari catalh-valencih-balear amb el signifi- qualificarh la capa 2 &aurinyaciana. En realitat, 

cat de cova. Avui, el volum segon del Diccionari aquest nivell contenia protoaurinyacii i gravetia. 

Abrics de la serra de la Pietat d'ulldecona (Montsii), una important concentració d'arr rupestre dels pintors de les serres. Al 
fons, el santuari de la Pietat. 
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Podem afegir-hi molts jaciments més: la 

cova del Parco, ja esmentada (FULLOLA [et al.], 
1997), la Peixera d'Alfés (Artesa de Lleida, 

Segrii), la cova del Boix (Margalef de Mont- 

sant, Priorat) (GARCIA-ARGUELLES I FULLOLA, 

2002), Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols, Baix 

Empordi), Coma d'Infern (Les Planes, Garrot- 

xa) (SOLER, 1995), la cova de les Conques (Vin- 

grau, Rosselló) (BAILLS, 1997), Montlleó (Bell- 

ver de Cerdanya), jaciments que cobreixen el 

magdalenii mitji i superior, mentre que el mag- 

dalenih antic continua desconegut a Catalunya i 
només present al País Vaiencih, a la cova del 

Parpalló, i al Llenguadoc, a Lassac (Aude). 

Hem de corregir la impressió que hi havia el 

1962 que el magdalenii era cosa vinguda del 

nord, que només arribi fins a la Catalunya Vella 

i que el cas del Parpalló era rar, excepcional. 

Avui, com en el cas de l'aurinyacih, el magdale- 

niB s'ha reconegut a molts jaciments propers al 

Mediterrani i arriba clarament fins a Andalusia. 

Les terres mediterrinies, doncs, van ser magda- 

lenianes durant mil.lennis. I així, lligant amb el 

que hem dit abans sobre el gravetih, tampoc no 

té sentit pensar que, com que el magdalenii ha- 

via estat excepcional i septentrional i el solutrii 

també eschs, el gravetii havia perdurat amb po- 

ques influencies a les terres del sud: ((El gravetii 

devia cobrir, doncs, tot el període, cosa que lliga 

amb un fet que sembla ben establert a bona part 

de les terres litorals mediterrinies peninsulars: 

que el gravetii representa la civilització bisica.)) 

(1962:17). Una vegada més, les mancances en 

la investigació provocaven interpretacions que 

ja no es poden sostenir. 

Tampoc no s'ha pogut provar que els rens 

abundessin a Serinyi, com deia M. Tarradell: 

((El magdalenii correspon a una etapa de clima 

molt fred, i el tipus de vida de la gent ha estat 

comparat amb el dels esquimals. La fauna tro- 

bada a la Vora Gran ho confirma: per exemple, 

la presencia, abundant, de ren.)) (1962:16); ((Hi 
havia rens pels volts de Serinyh i els habitants de 

la cova de la Vora Gran d'En Carreres n'aprofi- 

taven eis ossos per a fer-ne instruments.)) (1962: 

23). De fet, estem com estava Pere Alsius cap al 

1882: a la Bora Gran hi ha fragments de banya 

de'ren, perb mai no s'hi han trobat altres ossos 

de l'animal. 

Elproblema capsid: ufticans 
o europeus? (o de lbrigen 
afticd del gravetih) 

M. Tarradell va dedicar un apartat del capítol 

primer a la qüestió, que a I'epoca era important, 

de si l'origen del gravetih que havia ocupat gran 

part de la península s'havia de buscar a I'Africa, 

com s'havia anat dient fins aquell moment, o a 

Europa, com semblava que demostraven noves 

aportacions fetes tant a l'kfrica com a Europa. 

Aquest era un tema que el devia interessar parti- 

cularment, tant pels anys que havia treballat a 

l'kfrica com perqui: tenia una predilecció per 

desfer vells mites que havien emmascarat i difi- 

cultat el progrés en la prehistbria, com aquest o 

el de la gran extensió de la cultura de l'Argar du- 

rant l'edat del bronze. També aprofita I'avinente- 

sa per raonar sobre la naturalesa del coneixement 

en prehistbria, i sobre les hipbtesis prechries que 

aquest coneixement parcial genera. 

El problema era derivat del fet de creure, 

com ja hem dit, que a gran part de la península 

no s'havien estes ni el solutrii ni el magdalenih, 

sinó que havia perdurat el gravetii en forma d'e- 

pigravetii, i que aquestes indústries formaven la 

que Pericot, i amb ell M. Tarradell, anomena- 

ven civilització bisica. L'extensió del gravetii era 

més o menys la de les pintures de les serralades 

mediterrinies, mentre que I'art francocanthbric 

comprenia l'irea solutriana i magdaleniana. 
Catalunya quedava, dins d'aquest sistema, par- 

tida entre les influencies europees del nord i les 

gravetianes del sud. 

En la hipbtesi africana l'origen del gravetii 

hauria estat el capsii, una civilització del nord 

de 1'Africa. La hipbtesi s'havia anat fent insoste- 

nible perque es demostri que el capsih havia tin- 

gut una extensió molt redui'da: &una banda, es 

conegueren indústries semblants al gravetih a 

Itilia i a F ran~a  i, de I'altra, les pintures de les 
serralades mediterrinies es van fer més moder- 

nes que no el paleolític superior i, per tant, ja no 
es podien relacionar amb l'extensió del gravetii. 

Aquell va ser, doncs, el moment &una inver- 

sió en el sentit de la hipbtesi. Si fins aquell mo- 

ment bona part dels investigadors havien cregut 

en un origen africi de la m civilització bisica)), a 



la O COTA ZERO n. 18, 2003. Vic, p. 18-33 ISSN 0213-4640 

Escena de cacera d'un cérvol de I'abric núm. 1 de la serra de Pietat. 

partir &aquells anys va ocórrer el contrari, i els 

que creien en un origen africh &aquesta o d'algu- 

na altra de les civilitzacions del paleolític peninsu- 

lar van passar a ser una minoria, i aixb fins avui. 
Perb la solució que proposa M. Tarradell no 

és, al nostre entendre, la bona, perque continua 

la idea de l'oposició entre aurinyacih i gravetii: 

((Ja no ens cal, doncs, anar a cercar hipotetics 

orígens africans per a explicar unes diferencies 
amb la seqiitncia tradicional de 1'Europa conti- 

nental de l'oest, de I'Europa no mediterrhnia. El 
nostre gravetia correspon cronolbgicament a 

l'aurinyacih, com passa a Itiiia, a gairebé tota la 
península Ibkrica i en una part de Franqa ma- 

teix.,, (1962:20). Aquesta és una visió deutora 
altra vegada de la hipbtesi de Denis Peyrony 

dels dosjLia, aurinyacih i perigordia-gravetia en 

el paleolític superior, només que ara tots dos 
són &origen europeu. Avui dia la majoria dels 
prehistoriadors ja no hi creiem. L'aurinyacih, a 

Europa la primera civilització del paleolític su- 
perior i de l'home modern, es va estendre arreu, 
d'Euskadi a Catalunya i fins a Gibraltar. Només 
el podrien haver aturat momentiniament, se- 
gons alguns autors, les pervivencies neanderta- 
lianes darrere una poc crei'ble frontera de 1'Ebre. 

L'aurinyacih evolucionh i doni  pas al que ano- 

menem gravetih, que tingué més o menys 

presencia segons si havia comenqat a individua- 

litzar-se abans o després; i, si bé en alguns llocs 

realment sembla haver perdurat sense coneixer 
el solutria ni el magdalenii, entre aquests cada 

vegada s'hi compta menys la Peninsula Iberica, 

on tant el solutrih com el magdalenih s'hi van 

estendre per la seva major part, com ens han de- 

mostrat les troballes posteriors. En resum, no hi 
va haver reducte gravetia a la Peninsula Ibkrica 
ni a la Catalunya Nova, i el que segurament hi 
ha, com sempre, són buits en la informació dis- 

ponible i males interpretacions d'aquesta infor- 
mació. 

De totes maneres, el problema africh, des 

d'un punt de vista més general, admet avui tam- 
bé altres lectures. Els primers homes s'origina- 

ren a l'kfrica i s'escamparen pel vell .món; per 
tant, bé hi ha d'haver lligams amb l'kfrica pel 
que fa a les etapes més remotes. Ja hem dit tam- 

bé que el fet que a Europa occidental hi hagi en 
el paleolític inferior més avanqat o ccacheulih)) els 
típics bifacials, que falten a Europa oriental, i a 

més el fet que a la Peninsula Iberica, i només en 
aquesta zona d'Europa, s'hi trobi un útil, el ta- 
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Ilant, típicament africi, fa pensar en una segona 

entrada d'influtncies africanes, aquesta vegada 

segurament per l'estret de Gibraltar. I final- 

ment, atts que avui dia '<accepta generalment 

que l'home modern sorgí a I'Africa i després 

s'escampi per tot el món, el lligams del paleolí- 

tic superior amb 1'Africa d'alguna manera hi 
haurien de ser. 

(Priorat), a la cova del Parco (FULLOLA [et  al.], 
1996), a Picamoixons (Valls, Alt Camp) i a la 
Margineda (Andorra) (GUILAINE I MARTZLUFF, 

1995). Aquest estadi continua després amb I'e- 

pipaleolític geomttric a l'abric del Filador, a la 

balma del Gai (Moii, Bagues) i la Griera (Cala- 

fell, Baix Panedés) (FULLOLA [e t  al.], 1997), fins 

a formes que ja enllacen amb les indústries que 

van rebre el neolític a la cova del Patou (Mont- 

roig, Baix Camp), a la cova de ]'Esperit (Salses, 

Rosselló) o a la Margineda. 
L'ipoca de transició Perb al costat d'aquest línia evolutiva més o 

menys clissica tenim molts altres jaciments epi- 
M. Tarradell lamentava la poca informació paleoIítics que manifesten una forta originalitat 

que hi havia disponible a Catalunya per a una i que rarament utilitzen el sílex com a materia 
etapa de canvis importants com era la del pas de primera, com Sota Palou (Campdevinol, Ripo- 
I'economia depredadora a la productora, el me- 116s) (CARBONELL [et  a l ] ,  1986) o la Font del 
solític o epipaleolitic. La situació ha canviat de Ros (Berga, Berguedi) (TERRADAS, 1995). 
forma substancial, si no dristica. Ell només hi 

podia situar de forma clara el jaciment del 

Filador (Priorat), al qual sumava el nivell supe- 

rior de I'abric de Sant Gregori de Falset (els in- 

feriors formaven part del suposat gravetii de 

Catalunya meridional). Hi afegia també alguns 

jaciments de superfície d'entre els anomenats 

tallers de sílex estudiats per Salvador Vilaseca i 
els jaciments del Montgrí ja esmentats. Avui cal 

confirmar els últims, que ja hem dit que formen 

part del paleolític inferior, mentre que els tallers 

de sílex a l'aire lliure continuen d'epoca incerta i 

Els pintors de les serres 

El 1962 l'art paleolític només es podia ras- 

trejar en I'art moble. Avui a Catalunya conei- 

xem art paleolític rupestre. Una mica de pintura 

a la cova Bastera de Cornelli del Conflent 

(ABELANET [et  a l ] ,  1984) i a la cova del Tendo 

de Sant Carles de la Rapita (Montsii) (RIPOLL, 

1964), aquesta última actualment ja desapare- 
Sant Gregori de Falset, que ha estat col~locat per guda, i els gravats de Fórnols a Campome 

tot arreu, ja ningú no sap el que és, i probable- (Conflent) (SACCHI, 1988) i de la cova de la 
ment no ho sabrem mai. Taverna a Margalef de Montsant (Priorat) (FU- 

Afortunadament s'hi han d'afegir actual- LLOLA I VIÑAS, 1985). Ben poca cosa, i encara la 
ment molts altres jaciments que en part il.lumi- 

nen aquesta etapa i en part piantegen nous pro- 

blemes. I en general podem dir que sí que hi ha 

els mateixos corrents que es troben al nord del 

nostre país i que M.  Tarradell trobava a faltar el 

1962 (p. 28). 

Després del magdalenii existeix un epipaleo- 

lític aziloide, anomenat també microlaminar, 

present a llocs com el Cingle Vermell i proba- 

blement també al jaciment del Roc del Migdia 

(Vilanova de Sau, Osona) (VILA, 1985; YLL I 
RODR~GUEZ, 1996), a la Font Voltada (Mont- 
brió de la Marca, Conca de Barberi) (MIR I 
FREIXAS, 1993), a la base de l'abric del Filador 

(GARCIA-ARGUELLES [et a l ] ,  2002), als Colls i a 

la balma d'Auferí de Margalef de Montsant 

major a la Catalunya del Nord, una zona que 

Tarradell no tracta a Les arrels. 
Pel que fa a l'art naturalista, estilitzat i dini- 

mic, pintat de color vermell amb traGos molt 

fins que es troba en una Amplia zona de les ser- 

ralades mediterrinies &Albacete fins al nord de 

Catalunya i Aragó, i no més enlli, que Tarradell 

anomenava art del pintors de les serres -detes- 

tava, com és ben sabut i com queda ben clar a 

Les arrels, la denominació d'art llevantí-, han 

aparegut molts més llocs que seria llarg d'enu- 
merar. Entre tots destaca l'extraordinari conjunt 

d'abrics pintats de la serra de la Pietat a Ullde- 
cona (Montsii) (VIÑAS [et dl .] ,  1975, 1977). 

Molts dels conjunts ja coneguts han estat més 

ben estudiats, gricies a les revisons portades a 
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Casador de  I'abric núm. 1 de la serra de la Pietac. 

cap sobretot per A. Alonso, A. Grimal i R. 
Vifias. Hi ha hagut algunes síntesis sobre la pin- 

tura rupestre a Catalunya (VINAS [et  a l ] ,  1983; 

ALONSO I GRIMAL, 1993; FULLOLA [et al.],  
1998), la Generalitat ha engegat un projecte 

ambiciós &inventari complet (CASTELLS, 1990, 

1994) i el conjunt de l'art rupestre de les serres 

mediterrinies de totes les comunitats que en 
conserven ha estat declarat el 1998 Patrimoni 

de la Humanitat, cosa que n'ha de garantir la 

conservació i impulsar I'estudi i la divulgació 

(HERNÁNDEZ, 1999). 
Sobre aquest art rupestre, que Tarradell no- 

més podia lligar d'una manera incerta i parcial a 
l'epipaleolític (1962:29), per al qual defensava 

una cronologia llarga que comprenia el neolitic 

i arribava fins a l'edat del bronze i en el qual veia 

la manifestació de formes de vida cagadores, 

avui podem fer algunes precisions cronolbgi- 

ques. Nous descobriments al País Valencia han 

permes observar que alguns dels seus elements, 
concretament els grans cérvols, se superposen 

en alguns abrics com el de la Sarga (Alcoi) a un 

art d ' an t r~~omorfes  no naturalistes que es re- 
troba també en impressions fetes en atuells de 

cerimica cardial del neolític, cosa que indica 
que en part és un art neolitic (HERNÁNDEZ, 

1994), al mateix temps que la hipbtesi epipaleo- 

lítica i cagadora manté encara les seves raons 

(ALONSO I GRIMAL, 1999). 

Cloenda 

Fins aquí hem anat anotant els apartats que 

va establir M. Tarradell en el capítol primer de 

Les arrels de Catalunya i com ha variat la visió de 

les etapes més remotes des del 1962 fins avui. I 
ens fa por d'haver donat la falsa impressió que, 

com que han passat molts anys i ara hi ha mes 

gent que s'hi dedica, simplement hem descobert 
i excavat nous jaciments i hem actualitzat velles 

teories. 
En realitat, perb, el canvi ha estat més quali- 

tatiu que quantitatiu. En els quaranta anys que 

han passat des de la primera edició de Les 
arrels el paleolític de Catalunya s'ha obert més a 

l'exterior, les excavacions no sola- 

ment han crescut en nombre sinó que han mi- 

llorat substancialment la metodologia en esten- 

dre arreu el metode de les coordenades 

cartesianes, s'han format equips d'investigadors 
que ja no s'ocupen només de I'evolució cronolo- 

gicocultural de les indústries paleolítiques, sinó 
que n'estudien molts altres aspectes com el medi 
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ambient del quaternari de Catalunya (el clima, 
la vegetació i els recursos disponibles). En els 
jaciments paleolítics s'estudien i s'interpreten 
les restes de la fauna trobada en tota la seva va- 
rietat i els seus aspectes, {analitzen els carbons i 
s'obtenen datacions absolutes. S'analitzen tam- 
bé els senyals &utilització de les eines i la forma 
com s'han trencat i usat, procurant sortir de 
I'atzucac esttril de la simple tipologia. Els estu- 
dis sobre I'art es fixen en la ttcnica i són més 
acurats. 

I aixb intentant superar sempre la manca 
&estructures d'investigació potents, llevat del 

cas d'algunes universitats, i I'etern problema de 
la consolidació dels investigadors. 

Sigui com sigui, avui sabem molt més de I'e- 
volució del clima, la flora i la fauna del quater- 
nari catali, de les formes d'ocupació del territo- 
ri i de les funcionalitats dels habitats perqut 
disposem de metodologies especifiques per 
afrontar nous problemes. En tots aquests aspec- 
tes la nostra és una kpoca ben diferent de la de 
1962. Perb els nostres temps són deutors de les 
persones que, com Miquel Tarradell, van saber 
fer despertar i mantenir l'interts per les etapes 
més fosques de la histbria de Catalunya. 
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