
UBICACIÓ DEL JACIMENT 
La cova de l’Arbreda és un jaciment del 
terme municipal de Serinyà (comarca del Pla 
de l’Estany). S’ubica en la cinglera o talús 
de travertí que s’alça en el límit entre el riu 
Serinyadell i el pla de Martís, indret que es 
coneix com el Paratge del Reclau. En aquesta 
cinglera, actualment molt desfigurada per 
l’erosió i la vegetació, a banda de l’Arbreda, 
hi trobem altres jaciments de cronologia 
prehistòrica, els més coneguts dels quals 
són la cova del Reclau Viver, la cova d’en 
Pau, el cau del Roure, la cova de Mollet, la 
cova de Mollet III i l’Arbreda II. Avui dia tots 
aquests jaciments estan integrats al Parc de 
les Coves Prehistòriques de Serinyà, que és 
un equipament constituït per tal que el públic 
pugui gaudir dels valors patrimonials de l’indret 
(Fig. 1).

ANTECEDENTS

La cova de l’Arbreda fou descoberta per Josep 
Maria Corominas, el qual l’any 1947 hi realitzà 
una primera i curta intervenció de dos dies 
de durada. L’any 1950 s’hi dedicà dos dies 
més. Els resultats d’aquestes campanyes, 
sense ser dolents, tampoc foren determinants. 
L’excavació que permetria descobrir el 
potencial del jaciment s’inicià el desembre 
del 1972. Aleshores Josep Maria Corominas, 
ajudat per un reduït nombre de jornalers, 
realitzà el sondatge de prop de 9 metres de 
profunditat que denominem sector Alfa i, 
popularment, pou Corominas. Com que aquest 
sondatge va quedar molt reduït en les seves 
cotes inferiors per culpa de l’aparició d’un gran 
bloc de travertí que aparegué en la seva secció 
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nord, més endavant Josep Maria Corominas 
va encetar una altra àrea d’excavació adjacent 
a la primera i situada més cap al sud que 
anomenà sector Beta. Per tal d’efectuar-hi 
una excavació que permetés documentar 
les troballes en un sistema de coordenades 
cartesianes, ben aviat Josep Maria Corominas 
va interrompre-hi les excavacions i traslladà la 
seva activitat al nord del sector Alfa, en un nou 
sector anomenat Gamma que excavà durant 
l’any 1973.

Al 1974 s’instal·là una quadrícula sobre el 
sector Beta i des del 1975 i fins al 1987 les 
intervencions es van centrar exclusivament 
en aquesta àrea, per bé que no en la seva 
totalitat ja que acabada la campanya de 1979 
s’abandonà la banda est, que quedà com a 
testimoni, i els esforços es concentraren a la 
banda oest. Al 1987 les tasques d’excavació 
van quedar interrompudes fins que l’any 1996 i 
1997 es van reprendre amb motiu dels treballs 
d’adequació del paratge del Reclau, que 
s’havia de convertir en el Parc de les Coves 
Prehistòriques de Serinyà. Aquest equipament 
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Figura 1. Situació de la cova de l’Arbreda. Zona 31 de l’hemisferi 
nord, coordenades UTM x=479171 i y=4667855 (representada 
en un mapa de l’ICC amb datum ED50).
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es va inaugurar el mateix 1997 i des del 1999 la 
cova de l’Arbreda s’ha excavat amb regularitat 
cada estiu a raó d’una campanya d’un mes de 
durada, alguns anys un xic perllongada.

Les campanyes realitzades entre el 1975 i el 
1987 van afectar majoritàriament els nivells 
del paleolític superior, encara que també es 
va intervenir en les cotes superiors del primer 
nivell corresponent al paleolític mitjà, el nivell I. 
Des del 1997 fins al 2013 les intervencions van 
tenir per objectiu avançar en el coneixement 
dels nivells del paleolític mitjà i sanejar el sector 
Alfa (el sondatge Corominas) dels sediments 
despresos de les seccions i acumulats al llarg 
dels anys. D’una banda es van excavar els 
límits irregulars d’aquest sector per adaptar-lo a 
la quadrícula existent i de l’altra es va prosseguir 
amb l’excavació dels nivells del paleolític mitjà 
del sector Beta adjacent. La regularització del 
sector Alfa va permetre conèixer amb detall els 
nivells més profunds (K, L, M i N) de la cavitat 
(fins als 9.35 metres al quadre D2), mentre que 
l’excavació del sector Beta va permetre excavar 
els nivells I i J fins als 7 metres de profunditat. Els 
resultats d’aquestes campanyes i dels estudis 
associats s’han anat publicat regularment en els 
volums d’aquestes Jornades d’Arqueologia i en 
d’altres publicacions (Soler et al. 2014a, Soler et 
al. 2014b, Kehl et al. 2014).

Ja des del 2011, com a continuació de l’acció 
de l’adequació del sector Alfa i també com 
a estratègia de preparació per a les futures 
intervencions, es va tornar a intervenir al sector 
Gamma. L’objectiu que perseguien aquestes 
intervencions era, d’una banda, evitar la 
deterioració d’aquest sector per culpa del gran 
desnivell originat per l’excavació del sector 
Alfa. De l’altra prevèiem intentar preparar una 
àrea d’excavació contínua des de l’antic sector 
Gamma que connectés fins a la banda est del 
sector Beta i que, per tant, passés per sota de 
l’arc de travertí que es conserva com a testimoni 
de l’antic sostre de la cova, sempre i quan això 
no fos motiu de perill. En aquest sector Gamma 
vam iniciar l’excavació lleugerament per sobre 
de la cota 0, que era on Josep Maria Corominas 
va abandonar l’excavació després d’haver 
retirat una potència de 2 metres de sediment.

Al 2013 també vam reprendre els treballs a la 
banda est del sector Beta, abandonada l’any 

1979 per concentrar els esforços a la banda 
oest, ja que la superfície oberta era massa 
gran. El límit entre les dues àrees d’aquest 
sector s’establí a la secció entre els quadres 
E i F. En aquesta àrea oriental s’havien retirat 
blocs immensos corresponents de l’antiga 
coberta despresa però pràcticament no s’hi 
havia excavat. Per això el sediment es trobava 
una cota de 2 metres de profunditat, molt 
distant dels 7 metres de la resta del sector.

En el context de les accions per afavorir la 
conservació i una millor visita del jaciment 
vam considerar que calia treballar per rebaixar 
aquest desnivell tan considerable. També 
vam tenir en compte que en el futur aquests 
treballs permetrien esborrar els efectes de les 
intervencions furtives que van desfigurar la 
secció E/F durant la dècada de 1980.

En l’àmbit estrictament científic, l’excavació 
d’aquesta banda est del sector Beta havia de 
servir per completar la informació disponible 
sobre el tram sedimentari A, de cronologia 
holocènica, que segella el jaciment i els dos 
primers nivells del paleolític superior, el nivell 
A i el nivell B, que no coneixíem gaire bé.

Precisament l’excavació habitual de la banda 
oest del sector Beta havia permès constatar 
que els nivells arqueològic són més rics cap al 
nord i cap l’est, per la qual cosa vam considerar 
que, a més de tot el que ja hem exposat, 
la banda est del sector Beta que queda per 
excavar segurament seria la més rica o, si 
més no, la més ben conservada de l’Arbreda. 
Això s’entén millor si es té en compte que 
el sostre de la cova es va anar desplomant 
progressivament en sentit oest-est. 

Aquesta planificació de les intervencions 
actuals i futures ha obligat a reconsiderar 
la ubicació dels testimonis que es pretenen 
deixar com a referència per a futures 
investigacions. Tradicionalment la secció E/F 
s’havia considerat com a testimoni permanent. 
Però per culpa de l’esmentada acció dels 
excavadors furtius ja va perdre una part del 
seu interès. Per aquest motiu ara plantegem 
que la secció sud (5/6) esdevingui el testimoni 
de l’Arbreda. Sobre aquesta secció s’hi ubica 
l’àrea de visitants i està molt més protegida 
que cap de les altres.
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En aquest sentit les intervencions del bienni 
2016 i 2017 perseguien l’objectiu d’excavar la 
pràctica totalitat dels nivells del tram holocènic, 
així com els dos primers nivells del paleolític 
superior (A i B). Els únics límits que ens hem fixat 
han estat els de la prudència, que aconsellava 
deixar alguns espais residuals sense excavar 
per tal d’afavorir la conservació del jaciment. Ara 
mateix el jaciment està preparat per intervenir 
sobre el ric nivell del solutrià mitjà (C) al sector 
Beta i segurament també al sector Gamma, 
com veurem més endavant. 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

Tant la campanya de 2016 com la de 2017 es 
varen portar a terme durant el mes de juliol. 
Es va intervenir de manera simultània a les 
coves de l’Arbreda i Mollet III, amb un equip 
conjunt d’una vintena de persones voluntària, 
la majoria amb vincles amb la Universitat de 
Girona.

Totes les terres procedents dels dos sectors 
excavats foren garbellades amb aigua i dos 
garbells de 4 i 1 mm, el continguts dels quals, 
un cop sec, es va triar per recuperar tot el 
material arqueològic que hagués pogut passar 
per alt a l’excavació, així com també el petits 
fragments de fauna i indústria i, com és natural, 
les restes de microfauna, carbons, etc.

Els primers dies de cada campanya es 
dedicaren a la neteja del jaciment i a posar 
en funcionament la instal·lació per garbellar 
les terres. Aquesta neteja anual en començar, 
aquest cop molt completa, i la més somera 
en acabar les campanyes d’excavació, 
milloren la presència del jaciment de cara a 
les aproximadament 14.000 visites que rep 
durant l’any. Vam documentar la procedència 
d’aquests sediments despresos segons tres 
sectors diferenciats: general (de les parts 
externes de l’excavació), Beta (de l’àrea 
excavada fins ben endins del mosterià), Est 
(de l’ampliació cap a l’est de Beta on s’excaven 

51Figura 2. Planta de l’Arbreda amb indicació dels sectors i dels quadres intervinguts durant les campanyes de 2016 i 2017. Amb un color 
gris transparent s’indica la franja d’1 metre de gruix (columna dels quadres 5) de la qual es presenta la projecció a la figura següent.
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els nivells superiors de la cova) i Gamma (el 
sector del nord on s’excavaren el quadres que 
estan en una cota més alta). Aquesta activitat 
va generar molt sediment que malgrat que 
fou garbellat només amb la malla de 4 mm va 
comportar que membres de l’equip dediquessin 
alguns dies a triar-lo. 

Breu descripció de l’estratigrafia i la 
cronologia dels nivells excavats

Les campanyes de 2016 i 2017 han suposat 
intervenir sobre dos trams de l’estratigrafia de 
l’Arbreda. El primer tram (A) és de cronologia 
holocènica. Està conformat pels grans blocs 
caiguts de la coberta de l’Arbreda, la majoria 
dels quals ja foren retirats fa dècades, així com 
pel sediment que s’allotjava entre els espais 
que quedaven entre ells. Aquest sediment 
està compost per una argila de textura molt 
plàstica, molt poques sorres i presenta un color 
molt rogenc. D’aquí que s’anomeni «“terra 
rossa”» i que sovint fem servir el mateix terme 
per designar tot aquest tram A. El “terra rossa” 

és resultat de la dissolució de les calcàries. 
La major part deuria arribar-hi amb les aigües 
superficials seguint el pendent natural del talús 
des del pla de Martís, ja que les mateixes argiles 
recobreixen tot l’antic sistema lacustre. El tram 
A és pobre, els objectes apareixen dispersos i 
no s’hi ha identificat cap nivell arqueològic clar. 
Conté restes de fauna, restes humanes, blocs 
de sorrenca, molins i objectes d’indústria lítica 
i ceràmica.  El “terra rossa” fixava els blocs, 
els recobria i segellava els nivells plistocènics 
(Fig. 3).

Pels volts dels 2 metres de profunditat 
respecte a la cota 0 comença el tram B, de 
cronologia plistocènica. En alguns indrets de la 
cova, especialment cap al sud, una superfície 
erosiva el separa del tram anterior. En canvi 
cap al nord de la cova, on encara queda part 
de la coberta, és difícil distingir el límit entre 
un i l’altre ja que no s’observa una distinció 
tan clara. Creiem que això és degut a que 
precisament l’existència de la coberta i dels 
blocs que la sustenten va impedir l’erosió 
dels nivells plistocens en aquest punt i, en 

Figura 3. Projecció 4/5 (mirant cap al nord) amb indicació dels objectes coordenats i el nom dels nivells. Els triangles indiquen la ubicació 
dels objectes ceràmics, els quadrats les puntes amb escotadura abrupta. Els objectes coordenats de la columna dels quadres 5 es 
projecten sobre la secció 5/4.
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conseqüència, una distinció tan clara entre els 
dos moments com a la secció sud.
El tram B es diferencia de l’anterior perquè 
conté diversos blocs immensos caiguts del 
sostre, a banda de molts més blocs de travertí 
de petites dimensions, i presenta unes argiles 
més clares i barrejades amb sorres de travertí. 
Tot plegat dóna una textura menys plàstica al 
sediment i el fa de més bon garbellar. El tram 
B continua fins al límit inferior de l’excavació, 
per bé que amb contrastos significatius que 
ja hem explicat en jornades anteriors (Soler 
et al. 2014a). El fet diferencial més rellevant 
respecte el tram precedent és que dins aquest 
tram B plistocènic s’hi distingeixen diversos 
nivells arqueològics, corresponents al paleolític 
superior i al mitjà. Pel que concerneix al bienni 
2016 i 2017 ens hem de referir només als 
nivells A i al B.

El nivell A tradicionalment l’hem designat amb 
el qualificatiu cronològic de “postpaleolític” 
perquè és tan pobre que no teníem prou 
arguments per atribuir-lo a cap fàcies cultural. 
Alguns indicis apuntaven cap a una possible 
cronologia magdaleniana, per bé que no es 
podia descartar de cap manera cronologies 
més recents. Els estudis de micromamífers 
(Alcalde et al. 1981) apuntaven cap a una 
cronologia propera a l’interestadial del Bölling, 
ara fa uns 14.000 anys aproximadament, 
també doncs dins del període magdalenià. 
La indústria lítica recuperada durant l’últim 
bienni d’excavacions, malgrat que escassa, 
ens ha donat més arguments per continuar 
atribuint, ara amb més seguretat, el nivell A al 
madgalenià. En qualsevol cas el nivell A s’ha 
continuat mostrant com un nivell pobre, poc 
dens i difícil de separar del nivell infrajacent.

El nivell B, en canvi, sempre s’ha atribuït 
de manera clara al solutrià final gràcies a la 
presència de diverses puntes amb escotadura 
de retoc abrupte, fòssil director d’aquest 
moment a Catalunya. Sense arribar a ser tan 
escàs i dispers com el nivell A, tampoc és un 
nivell especialment ric. Es distingeix del nivell 
infrajacent, el nivell C del solutrià mitjà, per la 
presència de les esmentades puntes ja que, 
fora de l’extrem sud de la cova, no presenta 
gaire separació ni respecte al C ni respecte a 
el nivell A.

L’excavació del sector Gamma

Al sector Gamma els dos nivells que acabem 
de descriure no s’observen amb la mateixa 
claredat, potser perquè estem excavant un 
conjunt de quadres molt més petit i arraconats 
a l’extrem nord de la cova. No hem trobat 
traces del nivell A i, pel que fa al B, sabem que 
l’adjacent sector Alfa va proporcionar puntes 
d’escotadura de retoc abrupte a Josep Maria 
Corominas però nosaltres no n’hem trobades 
mai tan al nord.

Els treballs de 2016 i 2017 al sector Gamma 
han afectat els quadres E11, C12, D12 i E12 
(Fig. 2) i han tingut per objectiu continuar la 
regularització dels talls del sector Alfa amb 
la quadrícula del jaciment. L’excavació no ha 
estat fàcil a causa dels abundants fragments de 
blocs caiguts de l’antiga coberta que ha calgut 
anar trossejant i retirant per anar recuperant la 
superfície d’excavació.

El quadre E11 és el que queda sota l’arc de 
travertí, que constitueix l’únic vestigi ben 
conservat de l sostre original de la cova. El 
quadre és incomplet perquè en la seva part 
meridional va quedar retallat pel sondeig de 
Josep Maria Corominas. Al 2016 s’excavà 
des de la talla KE18 (cota de 0,90 metres) a 
la KE26 (cota de 1,30 metres). A la campanya 
2017 es va prosseguir l’excavació d’aquest 
tram holocènic a partir de la talla KE26 i, 
seguint la mateixa tònica que l’any precedent, 
es recuperà molt poc material exceptuant la 
talla KE30, on es coordenà una dent humana 
infantil. No fou fins a les talles KE34 i KE35 que 
hi hagué un petit canvi en el sediment i vam 
penetrar dins el tram B plistocènic.

Al quadre C12 iniciarem l’excavació de 2017 
a la talla LC33 pensant que encara hi hauria 
força potència de “terra rossa”, però al treure 
uns blocs de travertí caiguts aparegué una 
concentració d’ossos i una mandíbula de cavall, 
fet que ens indicava que abandonàvem el tram 
A holocènic per entrar al B plistocènic. Es va 
prosseguir l’excavació fins a la talla LC38. Pel 
que fa a la indústria lítica, hem d’esmentar 
diverses ascles de sílex i un còdol tallat.

A la talla KE35, del quadre E11, aparegué una 
falange de cavall just a la mateixa cota on es 
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documentà una altra mandíbula de cavall al 
quadre C12. Per tant, podem afirmar que a la 
talla KE35 ja comença al paleolític superior, 
tant a E11 com a C12. Una altra troballa que 
ho confirma és el fragment proximal d’una 
punta foliàcia termoalterada  que aparegué a 
la talla KE37 i apunta directament cap a una 
cronologia solutriana, per bé que no sense 
complicacions com veurem més endavant.

Al quadre D12 s’hi intervingué només al 
2017. Els treballs s’iniciaren a la talla LD33 
on es coordenà la mandíbula d’un llop. Pel 
que fa a la indústria lítica, destaca part d’una 
làmina retocada a la talla LD36. L’excavació 
s’abandonà a la talla LD38.

El quadre E12 fou l’únic del sector que es 
pogué excavar en tota la seva superfície. Els 
treballs de 2016 s’iniciaren a la talla LE21 i 
prosseguiren fins a la LE32. A les talles LD27 
i LD28 aparegueren restes humanes, entre les 
quals cal destacar una dent i una mandíbula 
infantil molt malmesa, sense presència de 
ceràmica. Al 2017 no hem tingut temps per 
intervenir-hi però en un futur caldrà treballar-hi 
per deixar-lo a la mateixa cota que els quadres 
C12 i D12.

Els resultats obtinguts en aquest sector 
confirmen la pobresa del tram A també en 
aquest extrem nord de la cavitat. El sediment 
a les cotes més altes és molt ric en microfauna 
i cargols terrestres però es va empobrint 
progressivament. L’excavació ha permès 
constatar que al sector Gamma no es detecta 
un canvi tan brusc entre aquest tram holocènic 
i l’infrajacent tram B de cronologia plistocènica 
com sí s’observa al sud de l’Arbreda. Al sector 
Gamma el sediment mostra una coloració 
rogenca i és difícil de garbellar per l’alt 
contingut en argiles un xic a tot arreu. És a 
dir, en el tram plistocènic conservem algunes 
característiques del sediment “terra rossa”. Els 
materials arqueològics, en canvi, són molt més 
determinants com a indicadors del moment, 
abandonem l’holocè i entrem en sediments 
corresponents al paleolític superior. Les 
últimes troballes de ceràmica per exemple, es 
produeixen a les talles LC30 (C12) i LD30 (D12), 
per tant a la cota d’1,50 metres. D’altra banda 
a les talles KE35 i la KE37 (E11) es pot dir que 
ja entrem en el solutrià mitjà (probablement el 

nivell C). En qualsevol dels casos, de moment, 
en aquest sector septentrional de l’Arbreda 
el tram plistocènic sembla que apareix com a 
mínim mig metre més munt que no pas a la 
resta del jaciment. Tampoc no hi hem detectat 
indicis clars sobre l’existència dels nivells A i B 
corresponents al magdalenià i al solutrià final 
respectivament, que per contra sí trobem als 
sectors Gamma i Beta. Al sector Alfa, excavat 
per Josep Maria Corominas, sí podem suposar, 
com a mínim, l’existència del nivell B gràcies a 
la troballa de puntes d’escotadura.

L’excavació del sector Beta

Al 2016 en aquest sector es va intervenir 
sobre els quadres I2, I5, H3 i H2 mentre que 
l’any 2017 es va intervenir en els quadres F0, 
F1, G3, G4, G5 i I4. L’àrea d’excavació estava 
tal com s’havia abandonat al 1979 després 
de retirar els blocs de la coberta de la cova 
que descansaven sobre els sediments. Com 
a resultat hi havia una gran diferència de 
cotes. Així com alguns quadres que havien 
estat sota els grans blocs havien quedat a dos 
metres per sota la cota zero, altres eren 50 o 
60 centímetres més amunt i algun es trobava 
encara molt per sobre la cota 0.

L’estratègia d’excavació que hem adoptat 
en aquest sector va consistir en excavar els 
quadres deixant sempre els de l’extrem est 
més alts que no pas els altres per respectar 
així el pendent dels nivells, que s’enfonsen 
lentament cap a l’oest tot seguint el desnivell 
natural del talús de travertí.

El quadre I2 es va excavar per primer cop 
al 2016, des de la talla BI3 fins a la BI26. 
El sediment era molt argilós i hi ha molt poc 
material arqueològic, però a mida que anàrem 
aprofundint cada vegada augmentava el 
contingut de sorres, cosa que com ja hem 
esmentat no passava al sector Gamma.

L’excavació del quadre I5 es va reprendre 
al 2016 allà on s’havia deixat al 1979, a la 
cota dels 2 metres (talla EI40) i s’excavà 
fins a la cota BI49. Ha proporcionat fauna i 
pocs objectes d’indústria lítica, entre la qual 
diverses laminetes de sílex, que hem assignat 
al nivell A.
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Els quadres H2 i H3 s’excavaren només al 2016 
i es recuperà poc sediment ja que gran part dels 
quadres queda ocupada per blocs de travertí 
inamovibles. Els treballs rebaixaren ambdós 
quadres fins a la cota dels 2,45 metres. Mentre 
que el quadre H2 només va proporcionar 2 
objectes coordenables, tots dos corresponents 
al tram A holocènic, el quadre H3 fou més fèrtil 
i vam poder excavar tant el tram A fins a la talla 
CH32 i el nivell A magdalenià del tram B fins a 
la talla CH49.

Al quadre F0 es recuperaren diversos fragments 
de talla de sílex, una gran quantitat de restes 
de conill i estelles d’ossos llargs. L’excavació 
s’abandonà a la cota de 2,40 metres. Amb motiu 
de la troballa l’any 2015, en una cota superior 
a les excavades en els dos darrers anys, d’una 
punta del Serinyadell, havíem considerat que 
en aquest quadre estàvem excavant el solutrià 
mitjà (nivell C), per bé que això ens causava una 
gran sorpresa ja que abans esperàvem trobar 
el nivell A i el B. La troballa de grans estelles 
durant aquest 2017, una categoria d’objectes 
molt comuna al nivell C, així com una punta del 
Serinyadell, ens obliga a continuar considerant 
la possibilitat d’haver arribat ja al solutrià mitjà, 
per que això ens causi certa sorpresa.

Al quadre F1 l’excavació s’inicià a la talla AF52, 
allà on l’havia deixat l’excavació de 2014. És 
precisament entre la talla AF51 i la AF52 quan 
s’acaba el tram holocènic A i comença el tram 
plistocènic B. Les troballes no començaren a 
destacar fins a la talla AF54, on es recuperaren 
dues dents de cérvol, un Dentalium, fragments 
de sílex i restes de conill.

L’excavació del quadre G3 va desenvolupar-se 
durant el 2017. S’inicià a la talla CG53. Era la 
primera vegada que s’excavava aquest quadre 
ja que havia quedat segellat per un gran bloc de 
travertí que fou retirat fa dècades. El sediment 
era substancialment més tou que en els quadres 
veïns. Mentre que en un principi només s’hi 
coordenaren ossos de conill, a mesura que es 
va anar baixant de cota recuperàrem diverses 
ascles de sílex, dos nuclis de laminetes i un 
fragment d’os amb marques de tall. A l’arribar 
a la talla CG55  es començà a trobar-se més 
material i es coordenà un Dentalium, restes de 
cérvol i restes de talla de sílex i quars. A la talla 
següent, la darrera que s’excavà, la CG56, 

s’hi coordenaren 2 Dentaliums, una canina de 
cérvol perforada, un fragment de petxina amb 
restes d’ocre, varies dents de cérvol, fragments 
de sílex i ossos de conill. Al garbell també es 
recuperà una gran quantitat de fragments de 
sílex i estelles d’os d’aquestes talles. Encara 
que entre cap de les troballes no es detectà 
cap útil especialment característic atribuïm 
aquestes troballes al nivell B perquè és el que 
li correspon per la profunditat.

Al quadre G4 es va reprendre l’excavació de 
2015 a la talla DG50 i es va acabar a la DG53. 
Es coordenaren restes de conill, un fragment 
de mandíbula de cavall i vàries dents de cavall, 
una lamineta de sílex, un còdol de quars i 
dos mol·luscs marins: un Nucella lapillus i un 
Pecten jacobeus.

Pel que fa al quadre G5, al 2014 s’havia 
intervingut sobre el nivell A després de 
retirar un altre bloc que impedia l’excavació. 
Aleshores es recuperaren carbons, un mol·lusc 
marí perforat i còdols tallats. La campanya de 
2017 s’inicià excavant la talla EG50 del nivell 
A magdelenià fins a la talla EG55 del nivell B 
del solutrià amb puntes d’escotadura. En un 
principi s’hi documentà una gran concentració 
de travertins cremats amb cendres a la part sud 
del quadre. Es coordenaren ascles i laminetes 
de sílex, diverses laminetes de dors i un nucli 
de laminetes. A la talla EG53 coordenàrem 
tres rascadores de sílex, una lamineta de 
sílex, dues ascles retocades i una petxina. La 
terra era més tova i hi havia més cargols així 
com travertins cremats al sud-est del quadre. 
A la talla EG54 aparegué un Dentalium i una 
gran quantitat de blocs de travertí. Finalment 
a la talla EG55 recuperarem una punta amb 
escotadura de retoc abrupte, la qual torna a 
confirmar la presència del nivell B de l’Arbreda 
sense els dubtes expressats en els quadres 
anteriors.

El quadre I4 fou excavat des de la talla 
DI42 a la DI48, totes incloses dins el nivell A 
magdalenià, deixant la seva base a 2,45 metres 
de profunditat. A les primeres talles del quadre 
es varen documentar estelles d’ossos, còdols 
de quarsita tallats, plaquetes de sorrenca, un 
fragment de lidita, vàries ascles de sílex, de 
quars, laminetes de sílex i un nucli de laminetes 
de calcedònia que ens anava senyalant la 
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presència d’indústria magdaleniana. A mesura 
que hem anat baixant de cota, entre la talla 
DI46 i DI47 han anat apareixent més lamines 
de sílex, dues laminetes de dors, un nucli de 
laminetes sobre sílex, dues molars de suid, un 
fragment de petxina, i finalment a la talla DI48 es 
recuperà un burí diedre, tret característic, i que 
confirma l’atribució del nivell A al magdalenià 
superior.

DESCRIPCIÓ DE LES TROBALLES I DELS 
NIVELLS

Tram A

Els objectes recuperats d’aquest tram de 
cronologia holocènica són poc nombrosos. 
Pel seu interès tractarem aquí els recipients 
ceràmics, la indústria lítica, les restes 
humanes i la fauna. Malgrat no haver-los trobat 
directament associats considerem que són 
indicis bastant ferms per considerar que durant 
el neolític la finalitat de la cova era funerària, 
especialment a l’inici del neolític mitjà. 

Pel que fa als atuells ceràmics, la campanya 
de 2016 va proporcionar només tres fragments 
coordenables mentre que durant el 2017 ja no 
em vam recuperar cap.

Pel que fa la indústria lítica, també molt pobra, 
cal esmentar un parell de rascadores sobre 
quars (una bastant dubtosa, l’altra més clara), 
una trucadura obliqua de sílex elaborada 
amb retoc abrupte i un nucli de laminetes de 
sílex de 13 mm de longitud. Interpretem que 
s’explotava els seu pla frontal  de manera 
unipolar, per bé que una petita extracció des 
del pol oposar havia servit per preparar també 
les extraccions. Aquesta superfície de talla, si 
hem de fer cas a la cara posterior del nucli on 
sembla que s’hagi intentat preparar una altra 
superfície de talla sense èxit, es preparava 
amb extraccions oposades al llarg de l’eix que 
actuaven a manera de cresta. En qualsevol 
cas les laminetes obtingudes no podien 
haver superat de gaire el centímetre de llarg. 
Interpretem que el nucli s’abandonà no per 
motius relatius a accidents de talla sinó al seu 
esgotament.

Entre les 9 restes humanes destaquen les 
recuperades al quadre E12, entre les quals 

una molar d’un individu infantil que es relaciona 
amb diversos fragments de maxil·lar. També 
es va recuperar un fragment de radi esquerre 
sense epifisar, amb insercions musculars molt 
marcades que podria correspondre a una dona 
de 12 anys o un home de 14. També cal comptar 
una clavícula. Aquestes quatre restes podrien 
correspondre a un mateix individu infantil 
d’entre 6 i 11 anys. Pel que fa al sector Beta, al 
quadre I2 s’ha recuperat una M3 inferior dreta, 
amb una càries al centre de la part oclusal i 
que sembla tenir signes de lleugera hipoplàsia. 
El seu desgast indica que va pertànyer a un 
adult madur.

Les troballes de fauna d’aquest tram són molt  
escasses i bàsicament es tracta de restes 
de conill (Oryctolagus cuniculus )No obstant 
entre els objectes recuperats aquest bienni 
cal destacar un conjunt de restes del sector 
Gamma que s’han classificat com a llop (Canis 
lupus). En sobresurt un fragment notable de 
mandíbula que preserva la primera i segona 
molars, així com una canina inferior. També 
s’han trobat restes postcranials del mateix 
animal, com és el cas de dos metacarpians, una 
falange i una escàpula. La presència d’aquesta 
espècie ha estat ben contrastada als nivells 
gravetians (nivell E) i solutrians (nivell C) de la 
cova de l’Arbreda, així com al magdalenià de la 
Bora Gran d’en Carreras (Nadal et al., 1997). 
Encara que no es pugui descartar una aportació 
antròpica, cal admetre que és més probable 
que aquesta cova, convertida probablement 
en un petit abric durant el neolític, podria ser 
usada com a cau per aquests depredadors.

A diferència de campanyes anteriors, quan 
s’havien recuperat un nombre petit però 
significatiu de gasteròpodes marins que 
habitualment s’interpreten com a elements 
d’ornament (entre els quals Dentalium sp., 
Columbellarústica) i d’altres que ho serien 
de manera més dubtosa (Mytillus sp.), les 
campanyes de 2016 i 2017 només han 
proporcionat una gasteròpode no perforat 
procedent d’aquest tram A holocènic.

El tram “terra rossa” ha proporcionat també 
diverses vèrtebres de peix i carbons.
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Tram B: el nivell magdalenià A

La indústria del nivell magdalenià és escassa 
però presenta un petit nombre de burins, un 
raspador curt, nuclis de laminetes i laminetes 
de dors. L’excavació també ha proporcionat 
el fragment distal d’un punxó o atzagaia d’os i 
diversos objectes d’ornamentació (Columbella 
rustica perforada) o d’altres que els hi assimilem 
(Pecten jacobeus, Homalopoma sanguineum), 
encara que no els haguem trobat perforats ni 
clarament transformats.

La fauna del nivell A és dominada pel conill i en 
l’estat actual de la investigació no mereix cap 
comentari especial.

Tram B: els nivells solutrians B i C

El nivell B (solutrià amb puntes d’escotadura 
de retoc abrupte de tipus mediterrani) no es 
separa de manera neta del nivell A sobrejacent 
(magdalenià) sinó que entre els dos existeix un 
conjunt de restes disperses que impedeixen 
una distinció clara. No obstant prop de la talla 
55 les troballes es tornen sempre abundants 
i això indica que s’ha arribat al nivell B. La 
troballa de fòssils directors d’aquest període (les 
esmentades puntes d’escotadura), confirma 
l’atribució cultural del nivell, pel qual es disposa 
d’una datació radiocarbònica de 18.860 ± 80 

BP (GrA-47320, Soler et al. 2014b) sobre una 
falange de cérvol amb marques de tall.
Entre el nivell B i el C (solutrià mitjà de retoc 
pla i bifacial datat a l’Arbreda per radiocarboni 
sobre una resta òssia amb marques de tall a 
19.480 ± 80 BP, GrA-47330, Soler et al. 2014b) 
la distinció tampoc no és clara. Les projeccions 
indiquen que, de fet, el nivell B també es pot 
interpretar simplement com el sostre del nivell 
C en el moment que apareixen les puntes 
esmentades.

Aquest context estratigràfic que acabem 
d’exposar, però, és només vàlid pel sector 
Beta. L’excavació de Josep Maria Corominas 
del sector Alfa permet confirmar la presència 
allà també dels nivells B i C però ja no del nivell 
A, ja que no hi ha útils diagnòstics d’aquest 
moment.

Els treballs dels últims anys al sector Gamma 
han aportat més complexitat aquest esquema 
perquè en aquest extrem nord de l’Arbreda, 
quan s’arriba al fons del tram A holocènic s’entra 
al tram B plistocènic directament en el que tot 
fa pensar que és el nivell C del solutrià mitjà. 
No hi ha cap indici clar pel que fa a la presència 
dels nivells A i B. Les troballes significatives 
són escassíssimes però clares: en els quadres 
F0 (talla 0F41, cota 2,04 metres) i E11 (talla 
KE36, cota 1,80 metres) s’han pogut recuperar 
dos foliacis bifacials, un dels quals una punta 
del Serinyadell, fòssil director del solutrià mitjà 
a les nostres comarques. Si ho comparem amb 
el sector Beta, en el sector Gamma aquests 
útils del solutrià mitjà (nivell C) apareixen de 
manera inexplicable no només un metre més 
amunt del que els correspondria sinó fins 
i tot mig metre per sobre de la cota habitual 
del nivell B, que és posterior en el temps. En 
aquests moments no tenim més dades que 
permetin oferir una interpretació raonable 
d’aquesta disparitat de cotes entre el solutrià 
del sector Gamma i el del sector Beta.

A banda dels dos foliacis esmentats, no s’han 
recuperat altres útils significatius del nivell C. 
Pel que fa al nivell B, localitzat al sector Beta, 
hi predominen les làmines de dors. També hi 
ha presència de burins i de laminetes sense 
retocar. Cal destacar, per sobre de tot, la 
troballa d’una punta d’escotadura amb retoc 
abrupte a la talla DG52 del quadre G4, per tant 
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Figura 4. Alguns dels materials més significatius exhumats durant 
el bienni 2016-2017. Burí nucleiforme (nivell A magdalenià). 
Punta amb escotadura de retoc abrupte (nivell B solutrià). Canina 
de cérvol perforada del nivell B (quadre G3). Fragment proximal 
d’un foliaci bifacial, probablement termoalterat del solutrià del 
sector Gamma (quadre E11).
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molt prop de la punta que es va recuperar a la 
talla EF51 del quadre F5 l’any 1979.

Entre les restes de fauna dels nivells B i C 
destaca la presència de restes de cavall 
salvatge (Equus ferus), tant al sector Beta com 
al Gamma. L’aportació antròpica i la manipulació 
és evident: les restes estudiades d’aquest animal 
pertanyen a l’esquelet apendicular i cranial i 
presenten fractures antròpiques i marques de 
tall (incisions).

L’aprofitament d’aquest animal per part dels 
grups caçadors-recol·lectors és clau durant 
el gravetià i el solutrià, que és el moment que 
ara ens ocupa. Aquestes comunitats coneixien 
l’etologia i la dinàmica estacional dels ramats de 
cavalls, els quals aprofitaven els ecosistemes 
que es desenvolupaven en forma de mosaic 
amb proximitat a Serinyà per tal de cercar 
aquelles plantes a què està més ben adaptat 
el seu sistema digestiu, com seria el cas de 
diversos tipus de gramínies i ciperàcies.

D’entrada, ecosistemes oberts com les 
planes i les grans valls eren ocupats a l’inici 
de la primavera, moment també del part i 
l’aparellament, moment de mínim espaiament 
entre grups. En canvi, amb la rarefacció dels 
recursos vegetals a partir de la tardor i, sobretot, 
a l’hivern, els grups s’anaven espaiant. És 
possible que l’aprofitament dels recursos de fons 
de vall on es feien patent diversos ecosistemes 
humits que oferien recursos continus al llarg dels 
eixos fluvials que formaven la xarxa hidrogràfica 
centrés la dinàmica migratòria dels cavalls a 
escala regional (Bignon 2008).

A part del cavall, la recuperació de restes d’altres 
mitjans i petits herbívors és molt baixa, només 
s’han pogut recomptar una resta de metacarpià 
i primera falange de cérvol (Cervus elaphus), 
una dent de caprí (Capra cf. pyrenaica) i dues 
restes cranio-mandibulars de porc senglar (Sus 
scrofa).

Entre les restes de fauna cal destacar la troballa 
d’una canina de cérvol perforada amb finalitat 
ornamental. Pel que fa als gasteròpodes, s’ha 
recuperar un Homalopoma sense perforar.

CONCLUSIONS

Les campanyes d’excavació de 2016 i 2017 
a l’Arbreda han servit per acabar l’excavació 
del tram “terra rossa” i dels nivells A i B de la 
cova de l’Arbreda.  Les tasques han permès 
recuperar, tot i que en un nombre reduït, 
objectes significatius que en un futur pròxim 
han de servir per interpretar de manera 
pràcticament definitiva els últims moments 
d’ocupació d’aquest jaciment.

De moment sembla clar que tant les ocupacions 
del solutrià final com del magdalenià eren 
de curta durada, probablement relatives a 
activitats residencials de grups molt reduïts i no 
van comportar la transformació de la cova amb 
estructures (fogars permanents, paviments, 
murs, fosses, etc.). Els usos d’època neolítica, 
d’altra banda, sembla que cal restringir-los 
a l’aprofitament de l’Arbreda com a cavitat 
funerària durant la transició entre el neolític 
antic i el mitjà.

Finalment l’excavació ha posat al descobert 
la complexitat i disparitat estratigràfica entre 
l’extrem nord de l’Arbreda (sector Gamma) i la 
part meridional (sector Beta). No només per la 
qüestió de la disparitat de cotes d’emergència 
dels nivells sinó també per l’aparent manca 
dels nivells A i B a l’extrem nord. També hem 
pogut comprovar com el canvi entre nivells 
no és quelcom evident en sí mateix o que es 
pugui deduir de criteris sedimentaris sinó que 
cal prestar més atenció a les característiques 
culturals del material arqueològic, la naturalesa 
i aspectes tafonòmics de la fauna i altres factors 
com per exemple la densitat de troballes. 
Afortunadament ens hem pogut guiar pels 
resultats de les excavacions efectuades entre 
el 1975 i el 1987. Del contrari la interpretació 
de l’estratigrafia hauria estat molt més difícil.

Per al futur preveiem restringir les tasques 
d’excavació a uns pocs quadres que resten per 
excavar  i no preveiem aprofundir en el nivell 
solutrià mitjà (C), en el qual ara ja estaríem en 
disposició d’excavar després d’haver actuat 
sobre la pràctica totalitat del tram A i els nivells 
A i B del tram B. Al contrari, en els propers anys 
preveiem dedicar la major part dels nostres 
esforços a estudiar els materials proporcionats 
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per les ocupacions neolítiques, magdalenianes 
i del solutrià final tot tenint en compte no 
només els objectes extrets durant les darreres 
excavacions sinó també les exhumats durant 
el període 1975-1979, així com els recuperats 
per Josep Maria Corominas al sector Alfa. Ens 
els propers anys preveiem doncs sintetitzar els 
resultats dels estudis dels materials que tot just 
ara comencem a elaborar.
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