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ANTECEDENTS
L’Arbreda és un jaciment en cova del terme municipal de
Serinyà, a la comarca del Pla de l’Estany (Fig. 1). Forma
part del conjunt de jaciments del paratge del Reclau, entre
els quals cal destacar la cova del Reclau Viver, la cova
d’En Pau i la cova de Mollet, oberts tots en una cinglera
de travertí de cascada, avui molt erosionada i desfigurada.
Aquesta cinglera o talús, orientada nord sud, cau des del
pla de Martís, que té a l’est, fins al riu Serinyadell, que corre
a l’oest en direcció nord. Aquest pla havia estat ocupat per
un llac del quaternari antic. Un cop desaparegut aquest
antic estany, les deus que sorgien del pla i el drenaven
cap el riu Serinyadell van generar l’esmentada cinglera. El
Serinyadell és un curs d’aigua que es va formar en el límit
occidental del pla d’Usall, i s’alimenta quasi exclusivament
d’aquestes fonts. Les que s’abocaven al riu Fluvià, al
nord del pla, van formar una altra cinglera que també
conté cavitats en el que avui dia és terme municipal de
Esponellà. Riu Serinyadell avall hi ha una altra sèrie de
cavitats travertíniques a la Margenera, construïdes per les
aigües que sorgien del pla de Serinyà i s’abocaven sobre la
confluència d’aquest riu amb el Ser.
En el seu conjunt les coves de Serinyà, a banda d’atraure
les comunitats prehistòriques que les aprofitaren com a

Figura 1. Situació de la cova de l’Arbreda.

* Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona

refugi temporal o com a lloc de descans etern pels seus
difunts, han facilitat la preservació del registre arqueològic.
Les del paratge del Reclau són principalment rellevants per
a l’estudi del període paleolític (Soler Masferrer 1999, Soler
Masferrer et al. 2001).
La cova de l’Arbreda (Fig. 2), situada a la part alta de la
cinglera o talús travertínic del paratge del Reclau i al marge
dret del riu Serinyadell, s’excava regularment des dels
anys 1972 i 1973, quan Josep M. Corominas va descobrir
la seva importància arqueològica després d’efectuar-hi un
sondatge, que ell mateix anomenà sector Alfa, i que acabà
assolint prop de 9 metres de profunditat, essent la cota
0 el nivell on es trobava el sediment en aquest lloc en el
moment d’iniciar les intervencions. Aquesta cala posà al
descobert la seqüència paleolítica més llarga i diversa de
Catalunya, ja que comprèn el plistocè superior i l’holocè,
des de fa més de 125.000 anys fins la prehistòria recent
(Soler/Maroto 1987).
Josep M. Corominas també va intervenir, aprofundint-los
poc, en dos sectors més, el Beta i el Gamma, al sud i al nord
respectivament del sector Alfa (Fig. 3). Des de feia dècades
realitzava excavacions als diferents jaciments prehistòrics
i protohistòrics de la comarca, amb el recolzament del
comissari provincial d’excavacions Lluís Pericot, catedràtic
de prehistòria de la Universitat de Barcelona, i amb el
suport de les persones que poc després de la Guerra
Civil formarien el Centre d’Estudis Comarcals i crearien el
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Va descobrir i
excavar la majoria dels jaciments dels Reclau.
Al 1975 el Servei d’Arqueologia de Girona va prendre el
relleu i va ampliar la superfície d’excavació cap el sud
del primer sondatge, en l’àrea ja encetada per Josep M.
Corominas i anomenada per ell sector Beta, i l’excavà
ininterrompudament fins al 1987, moment en què les
intervencions directes es van aturar per aprofundir en
l’estudi dels materials exhumats.

33

Joaquim SOLER SUBILS, Narcís SOLER MASFERRER, Alba SOLÉS COLL, Xavier NIELL CIURANA, Neus COROMINA BUJONS,
Josefina SIMON REIG
Dotzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 2014, 33-41

de pou més o menys arrodonida, per adaptar-los a la
quadrícula establerta per al sector Beta. Els quadres situats
en aquests límits (E0, E1, E2, D2, C2) són els que han
assolit cotes més profundes (9,36 metres), ja que la major
part de la seva superfície queia dins el sector Alfa, i per
tant ja havia estat excavada al 1972 i 1973, i només s’ha
pogut treballar en una petita àrea de cadascun. Aquestes
intervencions han permès tenir una visió més completa
del nivells arqueològics del jaciment (Fig. 4). La resta de
quadres del sector Beta ha assolit, al 2013, una profunditat
d’uns 7 metres, que es correspon amb el nivell mosterià J.
Figura 2. La cova de l’Arbreda, a la part alta del talús travertínic
del paratge del Reclau.

A partir de la campanya de 2011 també es va intervenir en el
sector Gamma, que com ja hem dit és el situat més al nord.
Josep M. Corominas l’excavà abans d’iniciar el sondatge o
sector Alfa. Les terres començaven segons els indrets 2 o
3 metres sobre la cota 0, i l’aprofundí, sempre en el terra
rossa holocènic, fins una mica més amunt d’aquesta. En
les campanyes de 2012 i 2013 hi hem continuat treballat.
Volem mantenir aquest sector en bones condicions, i des
d’ell regularitzar la secció nord del sector Alfa, igual com
s’ha fet amb les seccions oriental i meridional. La secció
septentrional està descarnada per antigues filtracions
d’aigua, sobresurt en la part més alta, i donada la seva
alçada de quasi 12 m amenaça d’esllavissar-se.
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Figura 3. Planta de la cova de l’Arbreda amb les zones i els quadres
de l’excavació. Els objectes coordenats a la banda dels quadres A
són els que han estat projectats a la secció de la figura 4.

Al 1996 el mateix equip investigador, ja incorporat a la
Universitat de Girona, va reprendre les excavacions
impulsat també per la necessitat d’adequar els jaciments
del paratge del Reclau a les visites turístiques i educatives
en el sí del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.
Des de llavors i fins a l’actualitat les campanyes s’han
pogut realitzar gràcies al suport financer del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Museu
d’Arqueologia de Catalunya, el Ministeri d’Educació i
Ciència i la Universitat de Girona.

Entre la comunitat científica l’Arbreda continua mantenint
un gran interès, entre d’altres motius, sobretot pel fet que
conserva ocupacions mosterianes de l’home de Neandertal
seguides sense solució de continuïtat d’altres ocupacions
de l’home modern durant el paleolític superior (Bischoff
et al. 1989, Maroto et al. 1996, Soler Subils et al. 2009).
Esperem que els treballs que hem realitzat durant els últims
15 anys, destinats a clarificar tota la seqüència mosteriana
que restava poc coneguda per sota d’aquest episodi tan
divulgat, serveixin per conèixer millor la manera de viure de
les comunitats neandertals al nord-est de Catalunya.

LÍNIES GENERALS DE LES INTERVENCIONS DEL
BIENNI 2012-2013

Des del 1996 les tasques d’excavació, dirigides pel mateix
equip investigador de la Universitat de Girona, han consistit
en excavar i estudiar els nivells de cronologia mosteriana
en el sector Beta, una vintena de quadres situats en les
bandes A, B, C, D, E i 0, 1, 2, 3, 4 i 5 de la quadrícula
que ordena l’espai de l’Arbreda. S’hi sol excavar durant
un mes a l’any amb la participació majoritària d’estudiants
universitaris (Soler Subils et al. 2006, 2008, 2010, 2012).

A diferència de la campanya de 2012, que es destinà gairebé
en exclusiva a l’excavació del nivell mosterià J fins a la cota
dels 7 metres (Fig. 5) i a regularitzar les seccions del sector
Alfa en els seus límits amb els sectors Beta i Gamma, la
campanya de 2013 ha suposat un punt d’inflexió perquè
després de dècades s’ha tornat a intervenir a la banda
oriental del sector Beta (quadres F, G, H i I) (Fig. 6). També
s’ha continuat treballant en l’esmentada regularització del
sector Alfa, però ara només en el seu límit nord.

En la darrera dècada també s’ha procurat regularitzar els
límits meridional i oriental del sector Alfa, que tenia forma

El sector Alfa coincideix aproximadament amb la torre
metàl·lica. A través del forat en el travertí de la part de
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Figura 4. Secció 2/3 de la cova de l’Arbreda sobre la que s’han projectat els objectes coordenats en els quadres A, vista des del sud,
amb indicació dels nivells arqueològics.

coberta original conservada -cavitat que és la que rebia
el nom de cova de l’Arbreda abans de les excavacionses pot veure, il·luminat artificialment, el lloc on s’ubica
el sector Gamma.

Tota l’excavació s’ha desplaçat cap al nord-est, que
ha resultat ser l’àrea que conserva més evidències
arqueològiques. De cara al futur preveiem continuar
actuant preferentment sobre aquesta zona, sense deixar
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Figura 6. Cova de l’Arbreda al 2014, de sud a nord. En primer
terme, el sector Beta i la seva ampliació cap a l’est.

convençuts que hem intervingut sobre una àrea secundaria
de l’hàbitat, allunyada de la que estava més abrigada, la
del nord-est. A més, tant la paret oest del jaciment com la
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Figura 5. Cova de l’Arbreda. Excavació del nivell J en el sector
Beta durant la campanya de 2012. En primer terme es pot veure la
paret oest de la cova, que ha aparegut a bona part del sector, en
les bandes A i B de la quadrícula.

d’intervenir de manera puntual en els nivells mosterians
del sector Beta. A més, en tota la part occidental d’aquest
sector, en les bandes A i B, ha aparegut en les últimes
campanyes l’antiga paret oest de la cavitat i ja no s’hi podrà
aprofundir més.
Diversos motius ens han portat a prendre aquesta nova
direcció. En primer lloc, després de dècades d’intervencions
a l’Arbreda coneixem millor la morfologia de la cova i
sabem que la cavitat és molt més gran que no pas l’espai
delimitat pels sectors Alfa, Gamma i Beta. Aquests dos
últims sectors es poden ampliar molt cap a l’est i alhora
reservar-hi una àmplia zona com a testimoni. A més, al sud
del sector Beta, l’àrea actualment ocupada pels visitants,
on mai encara no s’ha excavat, queda com una zona
reservada, gran i protegida. El sector Gamma només s’ha
aprofundit poc més avall del nivell 0, i també el pensem
deixar de testimoni.
En segon lloc, durant molts anys s’ha excavat un àrea
considerable en el sector Beta, la coneixem bé i estem

gran quantitat de blocs caiguts del sostre han limitat l’àrea
d’intervenció a mesura que excavàvem. Tal com mostren
les projeccions d’objectes coordenats i el resultat de les
intervencions, és evident que el lloc on es deuen haver
preservat més bé els nivells corresponents al paleolític
superior (i probablement també del mitjà) és aprop de la
paret oriental de la cavitat, que només és visible en la seva
part alta i que s’ha de trobar alguns metres més a l’est
d’on hem estat excavant. Si volem conèixer amb tota la
seva riquesa el període del paleolític superior (i enlloc de
Catalunya això no es pot fer tan bé com a l’Arbreda) cal
excavar en aquesta direcció.
Prosseguir només com fins ara l’excavació del tram
del sector Beta que es troba a 7 metres de profunditat
comportaria aprofundir encara més la secció est (límit
entre els quadres E i F) que ja amida més de 5 metres (i
8 en l’antic sector Alfa). Tot i que confiem en la solidesa
del jaciment i que en els darrers anys, amb la col·laboració
del Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, s’han establert mesures per augmentar-ne
la seguretat, és bo optar per la prudència i no continuar
generant seccions tan altes.

ÀREES I NIVELLS INTERVINGUTS
Les campanyes de 2012 i 2013 han afectat, al límit entre el
sector Gamma i l’Alfa, els quadres C12, D12, D13, E12. Al
sector Beta s’han excavat els quadres C2, C3, D2, D3, D4,
D5, E2, E3, E4 i E5, mentre que a l’ampliació que el 2013
hem encetat cap a l’est s’ha intervingut sobre F2, F3, F4 i
F5. Tots aquests treballs han comportat la recuperació de
nombroses restes que s’han coordenat: 459 d’indústria lítica,
1203 de fauna, 1 de malacologia i fragments de carbons.
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d’ocupacions magdalenianes, però és aviat encara per
confirmar-ho. En qualsevol cas la pobresa del nivell tampoc
no permetria cap gran rendiment científic.
En el nivell solutrià B, amb puntes d’escotadura, només
s’ha arribat a la part alta, sense haver recuperat encara un
nombre significatiu de restes. Ha proporcionat un conjunt
de còdols de calcària amb restes de colorant en els quals
no es pot reconèixer cap motiu, ni figuratiu ni de cap altra
mena.

Figura 7. Una mostra de la indústria mosteriana del nivell J.
Procedeix del quadre E5 entre 6,65 i 6,70 m de profunditat (1:
rascadora denticulada sobre ganivet de dors natural, de quars; 2:
rascadora inversa sobre ascla de quars; 3: rascadora bifacial de
quars; 4: rascadora sobre cristall de roca; 5: nucli levallois sobre
roca filoniana).

En conjunt corresponen a cronologies molt diverses en
funció de l’àrea on s’han recuperat. Els nivells més antics
excavats han estat els de cronologia mosteriana mentre
que els més recents daten del neolític (tram terra rossa del
sector Gamma), passant per cronologies del tardiglacial i el
solutrià final (nivells A i B respectivament, de la banda dels
quadres F).
Del nivell mosterià s’han excavat els nivells J i N, de
cronologia difícil encara de precisar (Fig. 7). No obstant,
datacions per les sèries de l’Urani efectuades a la base
del reompliment, al sector Alfa, conjuntament amb les
indicacions proporcionades per la fauna de grans mamífers,
semblen indicar que ens trobem dins el plistocè superior
antic.
Del nivell A, molt pobre i de dubtosa atribució cronològica,
no hem recuperat encara un nombre significatiu de restes.
No obstant s’ha identificat un burí díedre que concorda
amb un altre que ja es va trobar en les intervencions
dels anys 70. Aquests objectes i un conjunt restringit de
laminetes podrien indicar que estem retrobant les traces

Al sector Gamma l’any 2013 es van excavar nivells
holocènics. Un cop tret el sediment remenat, es va
començar a una cota molt alta, que coincidia amb el nivell 0,
en el sediment argilós o terra rossa que arreu de l’Arbreda
se superposa al sediment d’època glacial. Segurament
ens trobem en un possible context funerari post-paleolític,
cosa que ve indicada per la recuperació d’elements
ceràmics i algunes restes humanes molt fragmentades. Els
fragments de ceràmica feta a mà, llisos, són prehistòrics,
però no permeten atribuir-los a cap període de manera
precisa. La indústria lítica, molt escadussera, tampoc no és
significativa. Cal destacar la troballa d’una molar de cavall,
cosa que ens podria indicar, o bé que no es pot atribuir
directament el tram terra rossa a les edats holocèniques
de manera acrítica, o bé que l’erosió dels nivells paleolítics
més superficials, recoberts pel terra rossa, va comportar la
incorporació en aquest tram de material més antic.
El total de les restes ceràmiques és de 210 fragments, dels
quals 203 són informes; 4 són vores; 1 és un perfil complet
i 2 són nanses. Per les característiques de la pasta se’n
poden fer dos grans grups: les peces de cocció oxidant amb
190 fragments i les de cocció reduïda amb 20 fragments.
Les peces de cocció oxidant presenten diverses tonalitats
de vermell i desgreixant de granulometria mitjana (3mm)
amb una forta presència de quars observable a ull nu. Les
de cocció reduïda tenen un color gris fosc que en alguns
exemples arriba al negre, i el seu desgreixant és similar al
de les oxidades.
Pel que fa a les restes humanes, esmentarem que el
més interessant que hem recuperat són dos fragments
corresponents a l’epífisi proximal d’un fèmur dret i l’epífisi
proximal d’un radi esquerre. La resta de les peces estan
malmeses o fragmentades i no proporcionen gaire
informació.
LA INDÚSTRIA LÍTICA MOSTERIANA
Malgrat que les intervencions del 2012 i 2013 han estat
tant variades, volem concentrar l’atenció en els nivells
mosterians, ja que són els que es poden descriure
ara amb més precisió, en comparació amb les poques
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Abans d’entrar en la caracterització d’aquests nivells volem
advertir que els recomptes que proporcionem, malgrat que
estan basats en l’estudi d’una mostra molt significativa dels
materials recuperats, podran variar lleugerament en el futur
a mesura que aprofundim en l’estudi d’alguna categoria en
concret. No obstant, el nombre d’objectes considerat és tan
elevat que no preveiem que les tendències generals que
mostren les xifres puguin canviar gaire en el futur.
En el seu conjunt i al llarg de tota la seqüència mosteriana
de l’Arbreda (que inclou els nivells, de dalt a baix, I, J, K, L,
M i N) la indústria lítica mosteriana presenta uns suports de
dimensions reduïdes (entre 0,5 i 4,5 cm en la seva majoria)
produïts sobre una àmplia varietat de matèries primeres
lítiques d’origen local, entre les quals destaca el quars per
sobre de tot. De manera esporàdica s’introduïen a l’Arbreda
ascles de dimensions majors que destaquen en el conjunt
i que devien ésser tallades fora del jaciment. Aquestes
característiques no varien durant totes les ocupacions
mosterianes (Fig. 8).
Figura 8. Indústria lítica mosteriana de l’Arbreda. Relació entre la
longitud i l’amplada dels suports sencers, independentment de la
matèria primera, amb indicació del nivell de procedència.
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restes recuperades en els nivells holocènics i de la fi del
paleolític superior. En les dues últimes campanyes hem
actuat especialment sobre el nivell J, i en les pròximes no
preveiem fer altra cosa pel que fa als nivells mosterians.
No volem aportar dades sobre els mosterià de l’Arbreda
innecessàriament fragmentàries, i per això no les limitarem
als quadres intervinguts durant el bienni 2012 i 2013. Les
presentarem, encara que de forma simplificada, ampliades
a tots els nivells mosterians, ja que per primera vegada
hem pogut elaborar aquesta informació.

El productes lítics procedeixen de nuclis que han estat
explotats amb la tècnica discoidal i la levallois, però també
surten de nuclis més oportunistes sobre ascla i fragment.
Generalment se’n recuperen pocs i de reduïdes dimensions,
molt exhaurits, cosa que no deixa de sorprendre donada la
gran abundància en l’entorn immediat de les roques que
són treballades. En el mosterià es troben també molt pocs
còdols tallats que, paradoxalment, a l’Arbreda són més
abundants durant el paleolític superior (taula 1).
Pel que fa al tipus de suport i la matèria prima de tota la
indústria lítica, amb més de 13.000 efectius, hi domina
netament el quars, amb quasi un 80% dels efectius, seguit
de la quarsita amb quasi un 10%. Les altres matèries

Taula 1. Repartició dels nuclis de la indústria lítica mosteriana de l’Arbreda.
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Taula 2. Repartició dels objectes retocats de la indústria lítica mosteriana de l’Arbreda.

primeres lítiques són les roques filonianes, el cristall de
roca, la corniana, el sílex, la lidita, i encara moltes altres.
Totes plegades representen el 10% restant (taula 2).
Malgrat que des del nostre punt de vista actual el quars
és un material que no presenta gaire bona aptitud per a la
talla comparat amb els altres, això no fou un impediment
perquè no fos seleccionat de manera preferent. Ja hem dit
que en general tots els minerals i roques esmentats són
de procedència local. De manera poc freqüent apareixen
restes elaborades sobre altres materials de procedència
més llunyana, ja siguin una gran varietat de sílexs o fins i
tot jaspi del Canigó.
La indústria lítica retocada no presenta tampoc diferències

notables entre els diferents nivells mosterians. Hi dominen
sempre les rascadores, entre el 55 i el 66 %, i els denticulats,
entre un 25 i un 43 %. De les altres categories possibles
només les puntes estan ben representades (taula 3).
La successió de nivells no deixa entreveure cap direcció
clara en l’evolució tècnica de la indústria lítica mosteriana
ni un canvi en l’elecció de les matèries primeres. Hi
dominen sempre rascadores i denticulats, i quars i
quarsita. Amb l’excepció de les puntes de Chatelperron
recuperades durant la dècada dels anys 80 al sostre
del nivell I, no s’ha pogut identificar cap producte més
o menys estandarditzat que permeti singularitzar una
ocupació mosteriana determinada. En conseqüència
sembla que els nivells mosterians de l’Arbreda vénen
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a confirmar la idea d’una tradició tècnica conservadora
durant la major part del període.
En resum, al mosterià de l’Arbreda hi ha relativament
poques eines sobre còdol i pocs nuclis. El productes de
talla procedeixen de nuclis levallois i discoïdals d’una gran
varietat de roques. Per les datacions de què disposem i per
la llarga i complexa estratigrafia que el conté, el mosterià de
l’Arbreda es desenvolupà durant una gran part del plistocè
superior, des d’algun moment pròxim als 120.000 anys fins
a prop dels 40.000.

LA FAUNA MOSTERIANA

Taula 3. Quadre total de la indústria lítica dels nivells mosterians
on s’observa com les tendències es mantenen al llarg del temps.

A diferència de la indústria lítica, l’estudi de la fauna sí
que deixa entreveure una evolució al llarg del mosterià.
A mesura que avança el temps l’Ursus spelaeus guanya
en protagonisme, des de la seva inexistència en els
nivells inferiors fins a convertir-se en l’espècie més
i millor representada en els nivells superiors. La seva
evolució concorda amb l’aparença de la resta de fauna
dels nivells, de caràcter majoritàriament antròpica en els
nivells inferiors (N, M i L) i dominada pels carnívors en
els nivells K, J i I, inclosos la hiena (Crocuta crocuta) i el
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Taula 4. Fauna mosteriana. Repartició de les espècies identificades i la seva variació a través dels nivells de la cova de l’Arbreda.
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llop (Canis lupus). Cridem l’atenció sobre la presència,
en el nivell J, d’una dent de proboscidi (taula 4).
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