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ARQUEOLOGIA DEiS DARRERS SEGLES DE RAMADERJA A VALTA MUNTANYA

sobre iunbits de I'activitat humana preterita que han deixat pocs testimonis
documentals (o aquests són molt indirectes) i queden fora de I'abast de la
memoria. Malauradament, aquesta situació és freqüent en la majoria de les
activitats humanes i en especial abans de I'epoca contemporania.
Aquest treball aborda, amb dades principalment arqueologiques, un
d'aquests silencis de la historia, concretament el que afecta el món dels pastors/es de les zones d'alta muntanya dels Pirineus alllarg deis darrers segles.
I.:estudi es focalitza en el Pare Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici (en endavant PNAESM) i recullJa recerca sistematica efectuada des
de I'any 2004.

espacial s entre llocs ramaders, les alteracions mediambientals imputables a Ja
ramaderia, etc. (Bal et al. 2010, Rendu 2003}. En els darrers anys, fruit d'aquest
desenvolupamem, hi ha hagut també aven,os en la imegració d'etnografia,
documemació escrita i registre arqueologi<! (Lecouedic 2010).
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2. Earqueologia i l'estudi de les practiques ramaderes en epoca moderna

Diverses disciplines han abordat I'estudi de la ramaderia transhumant als
Pirineus. Al vessant sud, etnografs com Fritz Kruguer i Ramon Violam (Kruguer 1995, Violam 2001) van documentar la ramaderia tradicional mitjan,am
entrevistes di rectes als pastors. No obstam aixo, tot i la seva indubtable
valua, cal contextualitzar historicamem les dades que van compilar i defugir
la temptació de fer-Ies servir per explicar un passat remot en el temps, com
sovim ha succelt. La temporalitat de Ja transhumancia pirinenca necessita ser
estudiada des de fonts que puguin abordar el seu recorregut historie.
De fet, a partir de la baixa edat mitjana existeixen algunes foms documentals que ens permeten aproximar-nos a alguns aspectes d'aquestes practiques
ramaderes, com ara els reculls d'usos i costums d'algunes vil·les que recullen
les normes per a I'ús de pastures, accés aterres comunals, les obligacions
dels ramaders, etc. (Padilla 1999). Altres fonts d'informació provenen de la
documentació judicial conservada sobre els plets emre vil· les per drets de
transit de bestiar i accés a prats, així com els tractats de Jies i patzeries per
solucionar aquests conflictes i dels llibres de comptabilitat de les companyies
ramaderes que es van formar durant I'edat moderna (Ros 2001).
Finalmem, també a I'arqueologia han sovintejat estudis i debats sobre
I'origen de la transhumancia (Gómez-Pantoja 2001, Oltra 2010)._Habitualment, aquesta disciplina s'havia fixat especialment en les restes dels mateixos
animals, investigant-ne I'especie, quantificant-Ios i documemant-ne el patró
de sacrificio Ara bé, els darrers anys diverses propostes han plantejat investigacions sobre la ramaderia des de visions més holístiques fixant-se en totes
les restes que generen: les estructures arquitectoniques com els corrals, les
cabanes deis pastors, les restes generades pels mateixos pastors, les relacions

m

3. Metodes i materials (area d'estudi, tipus de dades, tecniques, etc.)
3.1. Earea d'estudi

La recerca que s'exposa en aquest treball s'ha efectuat als Pirineus catalan s
occidentals, concretament a I'interior PNAESM i de la seva area periferica. Es
tracta d'una de les arees més abruptes deis Pirineus catalans, situada a I'extrem
oriemal del batolit granític de la Maladeta. EIs cims se situen emre els 2.700
i 3.025 m. d'al,ada i té desnivells imerns que poden arribar als 1.700 m., tot
i que la gran majoria del territori es troba per sobre deis 1.500 m. d'altitud,
valls incloses.
El relleu és molt abrupte i rocallós, amb diferencies si el substrat és granític
o d'esquists, i modelat per I'acció glacial alllarg del quaternari (Momserrat
1992, Soler et al. 1995). La climatologia esti condicionada tam per I'altitud
com per I'orientació de les valls i els vessams. A les parts més e1evades la
precipitació supera els 800 mm/any, amb una mitjana emre els 1.100 i 1.300 i
arribant als 2.000 a la cap,alera de la vall Fosca (Estany Gemo). AIs fons de
vallles precipitacions anuals són menors"especialmem a la vall del Noguera
Pallaresa (uns 700 mm/any a Esterri d'Aneu). Les temperatures mitjanes
anuals oscil·len emre els 2° i 9° a les mumanyes i 9° i 12° als fons de vall. La
coberta vegetal també s'organitza en base als pisos altitudinals matisats per
les orientacions dels vessants. A les arees alpines, per sobre els 2.300 m., es
combinen zones de prats de gramínies (Poaceae,Artemisia, Festuca) i alguns
arbusts com gmebró Uuniperus communis), neret (Rhododendron ferrugineum) o balec (Genista balansae) amb tarteres i zones rocalloses. Actualment,
en algunes arees per sota ellímit superior del bosc hi ha zones de prats con siderablement extenses obertes en boscos de pi negre i roig (Pinus mugo subsp.
uncmata J Pmus sylvestris), avet (A bies alba) amb caducifolis com I'avellaner i
el bedoll (Corylus avellana i Betula pendula). Aquests espais de prat en aquesta
al ,ada es co~relacionen amb una activitat ramadera sostinguda al llarg del
temps (Cum1l2010). Una gran quantitat d'estanys, estanyols, rierols i rius
saltegen tota la zona i conformen la principal font d'aigua a I'estiu, tot i que
en algunes valls pumuals hi ha poques fonts permanents.
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Figura 1. Jaciments arqueologics identificats al PNAESM fins al 2013. S'indiquen els
que apareixen citats al texl. Jaciments: 1) Lac Tort de Dalt, 2) Lac de Mar, 3) Tallada
Llarga, 4) Garguilhs deJos n, 5) Abric del Camí de l'Estanh de Cabidornats, 6) Gerber
n, 7) Abric de l'Estany de la Coveta r, 8) Orri Vell, 9) Pletiu de Mainera, 10) Vidals
de Dalt, 11) Abric de l'Estany de Castieso, 12) Planell Gran, 13) Cava del Sardo, 14)
Bony del Graller, 15) Pleta d'Erdo, 16) Despoblat de la Cava, 17) Casesnoves, 18)
Cava de Serradé, 19) Abric del Base del Cantó, i 20) Estany Gemena de Dalt.
3.2. La recerca arqueológica al PNAESM

. El PNAESM ha estat objeete d'una imensa recerca arqueologiea des del 2001
de manera més imensa i cominuada, des del 2004. Les investigacions dutes
a terme I promogudes per la direeció del mateix Pare i del Depanament de
Prehistoria de la UAB han eonsistit en primer lloc en tasques de prospecció,
amb la finalitat de loealitzar i descriure vestigis arqueologies en una zona on,
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abans de! 2000, practicamem no se n'hi coneixia cap resta. Com a resultat
de diverses imervencions que han permes peminar la superfície d'una bona
area de! parc i del seu anell periferic en aquests anys s'han enregistrat 324
pums d'imeres arqueologic (figura 1) (Ga.cia Casas et al. 2013). Una part
d'aquests pums són petits abrics formats per blocs erratics i alguna balma de
sobreexcavació glacial, algunes de les quals allotgen les ocupacions més amigues documemades a l'area i datad es a la primera meitat de l'holoce (duram
el mesolític i, en especial, el neolític) (Gassiot et al. 2012 i 2014). La majoria,
218 indrets, consisteixen en ves ti gis arquitectonics a l'aire lliure. Principalmem
són el resultat d'ocupacions d'epoca historica, basicament medievals i posteriors, i consisteixen en cabanes i tancats que en ocasions es presenten arllats
i en d'altres formam conjums de diversos recimes i una extensió variable.
Un segon objectiu de les actuacions efectuades ha perseguit situar cronologicamem les evidencies documentades. Atesa la manca d'objectes diagnostics,
en la majoria de casos s'ha hagut de recórrer a datar per carboni 14 (C")
abrics i restes arquitectoniques, fonamemalment cabanes. Actualmem s'han
realitzat setama-dues datacions de mostres obtingudes en sondatges efectuats
en trema-set jacimems i de les excavacions en extensió de la Cova del Sardo i
l'Abric de l'Estany de la Coveta 1. D'aquestes, onze corres ponen a comexts
medievals i nou a posteriors. Si bé inicialmem es va prioritzar la datació
d'abrics, en els darrers anys han augmemat el nombre de jaciments a l'aire
lliure datats, tot i que aquests encara cominuen sent una petita pan del total.
Les excavacions arqueologiques en extensió esmentades en el paragraf anterior de jacimems amb ocupacions prehistoriques ha permes obtenir informació de detall de les formes de vida en aquestes cronologies més amigues.
Per a epoques més recems, les dades provenen principalmem de vestigis en
superfície i, en ocasions, la seva datació. No obstant aixo, algunes caba~es
amb ocupacions medievals o modernes han pogut ser estudiades amb una mIca
més de detall, amb cales que finalment han acabat ampliam-se fins a cobrir la
totalitat de l'espai imerior de la construcció. Aquest és e! cas de les cabanes
deis jacimems de la Tallada Llarga, Vidals de Dalt, Fom del Pa i Despoblat de la
Cova. Les tres primeres han estat datades en la primera meitat del segle XVI.

3.3. La recerca paleoecológica

1,

Des de fa anys les arees de muntanya del sud d'Europa estan sent objecte
de programes de recerca multidiseiplinaria on l'arqueologia, l'analisi de fonts
historiques i etnografiques i diverses eieneies d'analisi del paleoambiem
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conflueixen amb la finalitat de coneixer la historia de la presencia humana en
aquests espais i la seva incidencia en la configuració del paisatge alllarg del
temps, Juntament amb d'altres factors com ara el clima (Bal et al. 2010, Gassiot
etal. 2014, Palet etal. 2008). Tant al PNAESM com en arees properes, com ara
la Vallferrera Ila Vall de Cardós, I'estudi arqueologic de I'ocupació humana al
llarg del temps s'ha combinat amb diverses iniciatives d'analisi paleoecologica.
Aquestes han mesclat I'obtenció de sondejos sedimentaris d'estanys i torberes
amb la realització de sondejos pedoantracologics. Per raons d'espai, aquí ens
IImnem a cItar aquestes actuacions, que es poden resseguir amb més detall
en les nombrose~ publicacions que han generat (vegeu, per exemple, Catalán
et al. 2013, Cum1l2010), les dades de les quals puntualment les utilitzarem
en els propers apartats.
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4. Resultats: fases en l'explotació ramadera entre el segle XIII i el segle XX
4.1. Baixa edat mitjana: la fi d'un model

En general, les restes arqueologiques identificades al PNAESM són el
producte d'una ocupació de I'espai vinculada a activitats ramaderes. Si bé la
ramaderia es documenta ja en els nivells neolítics de la Cova del Sardo (Catalán
et al. 2013), el cert és que la modalitat d'assentament huma en el territori i les
formes de gestió dels ramats experimenten canvis rellevants alllarg del temps.
Una d'aquestes transformacions va tenir lloc a final de I'edat mitjana (Garcia
Casas et al. 2013). ~I registre arqueologic actual mostra com alllarg de I'epoca
~edleval hl ha un mcrement del nombre de jaciments i, tot i que s'ocupen
mtensament un elevat nombre de petits abrics abans del segle XI, també hi ha
una expansló de la construcció de tancats i cabanes a I'aire lliure. D'aquests
assentaments amb construccions de pedra en destaquen diversos conjunts
conformats per un elevat nombre de petits tancats de bestiar, sovint més de
dotze, i de cabanes associades. Recollint una situació que sembla que es va comen~ar a gestar en epoca baiximperial, aquest patró d'assentaments ramaders
esta ben documentat en epoca visigotica (per exemple als jaciments de Pleta
d'Erdo i Gerber II) i es pot resseguir a I'alta edat mitjana als assentaments
del Despoblat de la Cova, Lac de Mar i Bony del Graller. EIs assentaments
més g:ans, quant al nombre de tancats i superfície ramadera, així com per la
quantltat de cabanes Identlflcades, corres ponen al tram final d'aquest període,
snuat en els segles XIII I Xrv. Aquesta és la cronologia de I'abandonament
dels assentaments de Casesnoves (figura 2), Port de Rus i Lac Tort de Dalt.

,,

--. -o

"
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Figura 2. Planta del despoblat de Cases noves. Tot i que la topografi~ de l'assentament
encara no s'ha completat, s'aprecien els seu s principals trets. Ampliada, la cabana que
ha facilitat la datació del segle XIII.

I.:assentament de Cases noves és paradigmatic, tant per les seves dimensions
com pel seu patró constructiu, ben allunyat deis referents historics i etnografics existents pels Pirineus catalans. Les seves restes arqUItectomques vIsIbles
ocupen una superfície de més de 2.500 m' i el conformen entre tretze I setze
cabanes, amb uns tretze petits magatzems associats, practicament a raó d'un
per cada cabana. Les cabanes tenen una superfície interior quasi estandard de
35m' i els magatzems, que recorden les formatgeres documentades per C.
,
Rendu
a la Cerdanya Nord (Rendu 2003), d'uns 2,5 m".per norma, ;ot I.que
puntualment arriben a 4 m' . Totes aquestes construcclOr;s es dlstnbuelXen
al voltant d'un mínim de setze tancats que tenen superficies entre 20 I 60
m' amb un valor modal entorn deis 40 m'. La superfície total delimitada per
aq~ests tancats ronda uns 550 m', un fet que podria allotjar entre 600 i 800
ovelles adultes, segons els dilculs deis agronoms a partir de I'ovella chisqueta
actual (Craplet i Thibier 1977).
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~ informació histórica de les activitats ramaderes d'al,ada a l'inici de l'edat
mlt¡ana en aquesta zona dels Pirineus catalans són molt escasses. I:estudi de
les fo~:.s ~ocu,?,entals tot .i~St permet intuir un procés de progressiva consagraciO d esglesles I creaciO de monestlrs I castells que acabaran definint els
paisatges feudals.
De les dad es arqueológiques es despren que alllarg d'aquesta epoca l'explotacló de les pastures d'estiu va esdevenir cada vegada més intensa, amb
un m~¡or nom~re ,de ra~ats peixent a les zones elevades i també una major
quantltat de ma d obra Imphcada. En el marc d'aquest procés es van crear
ass:ntament~ de dimensions considerables, possiblement inedites fins aquest
penode, on s hl agrupaven diversos ramats perfectament distingits entre ells
com a mínim a I'hora d; la seva estabulació i els seus pastors/es que també
mantemen llurs esp"s d habltacló separats en diverses cabanes. Les dimensions de cada ramat no devien superar de gaire el centenar d'ovelles i cabres. La
prospecció superficial feta a Casesnoves fa pensar que hi havia una producció
de formatge,. ¡a que cada cabana té associada estructures possiblement dedicades a la cura I emmagatzematge de formatge . Si es confirma l'existencia d'una
església en aquest jaciment, ens trobem davant d'assentaments relativament
estables i clarament integrats en la dina~ica so~iopolítica dominant a I'epoca
que semblen estar funciOnant com a petlts nuchs formats per dlverses unitats
domestiques, cadascuna amb els seus ramats.
4.2.EI model de l'epoca moderna (del segle XV al segle XVIII): oms, tancats
mUJans ¡ poques cabanes
Entre el segle XIII i el segle XIV el sistema d'assentaments amb ramats i
ramaders/es agrupats en un mateix empla,ament sembla arribar a la seva fi. La
metodologia de mostreig dels jaciments i la datació de vestigis arquitectónics
al PNAESM ha pnoTltzat la documentació d'elements que a priori semblaven
tenIr cena aOtIgUltat, 1 alXO segurament

ha

generat una infrarepresentació

d'assentaments d'epoca moderna en la lIista de datacions absolutes. No obstant aixó, el que de moment sembla evident és que no hi ha cap assentament
«agrupat» que fos abandonat més tard q~e la segona meitat del segle XIV i
que aquest fenomen es correlaciOna amb ImpoTtants transformacions en els
Slstemes de pasturatge i d'explotació ramadera de I'alta muntanya.
Aquest canvI és ben e:,ident en el registre arqueológic on proliferen assentaments <¡ue h,"n facdltat dataciOns de la primera meitat del segle XVI. A
paTt deIs mdlclS d una nova mtensificació de les ocupacions de balmes i petits
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Figura 3. Planta de les restes arquitectoniques de Tallada Llarga, amb el detall de la
cabana excavada i que facilita la datació d'inici del segle XVI.
abrics, en general aquests jaciments consisteixen en una o diverses cabanes de
planta circular en uns casos o una de planta més aviat rectangular en els altres.
En el primer supósit, quan n'hi ha més d'una, la xifra de cabanes documentades
en cap cas no supera les tres. A diferencia del període precedent, e1s vestlgls
de tancats associats als espais d'habitació són poc clars i de vegades s'insinuen
com a petits trams de mur inconnexos que semblen tancar espais delimitats
per estructures del relIeu. En altres ocasions simplement no n'hi ha.
Als jaciments de Tallada L1arga (figura 3) i Vidals de Dalt les cabanes documentades, de pedra seca, tenen una planta circular d'uns 4 m. de diametre
exterior. En tots dos casos l'enderroc interior de la construcció iI·lustra que
tenien una coberta de pedra, aparentment sobre la base d'una falsa cúpula. Els
paraments exteriors dels murs, amb secció de talús inclinat cap a l'exterior,
indiquen I'ús d'aquesta tecnica documentada també en diversos mdrets de
la serralada (Rendu 2003). Les excavacions efectuades del seu interior han
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permes documemar un espai sense compartimemar que amb poc feines arriba
a tenir un di'metre de 2 m., amb una area de combustió a la banda oposada
de l'accés, una obertura de 80-90 cm. d'ample. Tret de la llar de foc, situada
directamem sobre el terra i únicamem delimitada per un parell de blocs al cas
de la Tallada Llarga, no s'hi ha constatat l'existencia de cap altra estructura,
com ara banquetes, armaris encaixats a les parets o foms. Les dues datacions
d'aquests jacimems provenen de les restes de lIenya cremada en aquestes lIars.
La cabana de Vidals de Dalt va patir diverses remodelacions constructives al
lIarg del seu ús.
Ambdues cabanes van ser abandonades després d'haver estat utilitzades intensamem i sense netejar l' espai després del seu darrer ús. Com a conseqüencia
d'aquest fet, s'hi ha recuperat nombroses restes, emre les quals destaquen
alguns fragmems ceramics, objectes personals (com alguna petita sivella o un
petit penjoll en forma de creu), restes degradades d'objectes de ferro, emre
ells d'algun elau. Arnés d'aquest aixovar, comú en un comext del segle XVI,
destaca la troballa a les dues cabanes de nombroses restes lítiques tallades,
entre elles de sílex. Tot i que alguns deIs fragmems semblen correspondre
a pedres de fusell (1. Clememe comopers.) d'altres són productes de rebuig
de talla. En el cas de la tallada Llarga hi ha, fins i tot, un petit nueli esgotat
de sílex i alguns petits eselats amb traces d'haver estat fets servir per tallar
herba. També a Tallada Llarga a l'imerior de la cabana es recuperen algunes
bales d'arcabús, un botó d'una casaca militar i, a sobre un bloc a tocar de la
construcció, una puma de lIan<;a de ferro. Tot plegat indica que els pastors/
es de principi del segle XVI recorrien a la manufactura i utilització d'eines de
pedra tallada, amb materials seleccionats i portats de fora de !'area, jumamem
amb l'ús d'armes i altres objectes plenamem modems a l'epoca.
La diversitat de tipus d'assemamems a l'inici de l'epoca moderna es fa palesa
en un altre tipus d'estructures d'una cronologia similar. Es tracta de construccions de planta quadrada o rectangular, de dimensions elarament superiors a
les de les cabanes de pastor, tant d'aquesta epoca (les circulars descrites més
amunt) com del període etnogr'fic. Tam el recime de Garguilhs de Jos II
com el de Planell Gran han estat datats en pie segle XVI, amb una cronologia
similar o lIeugeramem més moderna (uns vint o trema anys com a m'xim)
a les cabanes circulars de Vidals de Dalt i Tallada Llarga. A diferencia de les
cabanes, aquí els recimes estaven definits per un socol O la part baixa de les
parets de pedra i la resta de l'al<;at deIs murs i el sostre fets a base de material
perible. I.:excavació del Planell Gran ha permes recuperar una gran quamitat
de fragmems de les bigues que formaven la coberta. Seguramem, el canvi del
sistema constructiu va ser la conseqüencia de la voluntat d'obtenir espais més
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Figura 4. Planta dels dos orris o munyideres del Pleliu de Mainera.
grans que els que permelien les cabanes en falsa cúpula de plama circular. La
construcció del Bony del Graller represema un altre exemple d'aquest tipus de
construccions que, com les anteriors, té una datació del segle XVI o de la primera meitat del segle XVII. A Garguilhs de Jos II i al Planell Gran, associades
a les construccions hi ha només un tancat de dimensions més aviat redui'des

1-'
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(d'uns 30 a 60 m2), mentre que la del Bony del Graller es distingeix clarament de les concentracions de tancats, cabanes i abrics d'altres cronologies.
D'aquesta epoca també són un tipus de recintes molt característics: les munyideres o orris (Rendu 2003). Consisteixen en tancats de planta molt allargada, com ara un corredor, entre 20 i 45 m. de llarg per no més de 2 m. d'ample
(figura 4). En el seu interior s'hi guardava un ramat d'ovelles i, a mesura que
s'anaven munyint, es passaven els animals d'una banda a l'altra del tancat,
generalment a través d'una pe tita separació interna existent a la meitat del «corredor». Construccions d'aquestes característiques existeixen en gran part deis
Pirineus. A l'area del PNAESM, la majoria no es troben associats a cap altre
tipus de tancat, mentre que una minoria ho estan a un espai tancat relativament
petit (no més de 50m'). Informacions etnogrifiques apunten que aquests
recintes també eren utilitzats per a guardar-hi ovelles durant la nit (Rendu
2003). En canvi, habitualment sí que tenen associada una construcció d'habitat
que, en general, és una petita cabana, de no més de 5-6 m' d'espai interior.
Els assentaments amb orris semblen respondre a l'existencia d'un únic
ramat, que en general no supera els 125 caps, i un nombre reduú de pastors.
Representen una solució tecnica a l'activitat de munyir un ramat que no
s'observa en epoques anteriors. Al mateix temps, indiquen que la producció
de llet era una activitat central en la gestió ramadera de l'assentament. Aquest
és un fet que contrasta amb el calendari d'aquest tipus d'activitats observat a
la fi del segle XIX o principi del segle XX per etnografs (Violant 2001), que
afirmen que els ramats d'ovelles es munyien principalment a la primavera, als
afores dels pobles. D'altra banda, en aquests assentaments no s'hi han documentat magatzems o formatgeres com les localitzades al conjunt medieval
de Casesnoves, la qual cosa ens planteja alguns interrogants. És possible que
els pastors només s'especialitzessin en la gestió del ramat i no en l'elaboració
dels seus productes. Si era així, com s'estructurava la divisió del treball en
la producció de formatge i quins agents hi participaven? O potser aquestes
formatgeres eren construccions de materials peribles? Properes recerques
hauran d'avan,ar en aquests aspectes.
4.2. La ramaderia «tradicional. , un model propi de l'epoca contempordnia

(segles XIX i XX)
Les fonts etnografiques de principi del segle XX mostren un tipus de practiques ramaderes on un O poes pastors condueixen un sol ramat de dimensions
considerables (Violant 2001). Les mateixes fonts parlen d'assentaments de
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-Figura 5. Planta de les estructures arquitectoniques de l'Orri Vell. A la part superior
"

50m

els tancats i la cabana, amb un petit tancat frontal, d'epoca recento Les construCClOns
de la part inferior corresponen a una fase d'ocupació més antiga, encara sense datar.

pastors als prats d'estiu amb un O diversos corrals i un habitatge, habitualment
una cabana de redu¡des dimensions constru'¡da en pedra seca, o en oeaSlons
un espai cobert arranjat entre blocs erraties.
. .
Al PNAESM s'han pogut documentar diferents assentaments que comeldeixen amb aquest patró. Es traeta de eonjunts arquitectonics amb un gran
taneat, de vegades aeompanyat d'un ,o dos enclosos més de dlm~nSlons molt
menors, associats generalment a una umca cabana. Aquest "pus d assentament
són els que assoeiem a la transhumancia tradicional descrita pels etnografs
(Gareia Casas 2013) .

1-

464

ERMENGOL GASSrOT BALLBE I DAVID GARCÍA CASAS
ARQUEOLOG1A DELS DARRERS SEGLES DE RAMADERlA A L'ALTA MUNTANYA

Un jaciment que exemplifica aquesta situació és el de I'Orri Vell (figura 5),
situat al barranc de Berasti, a SOta els estanys de Mainera. En aquest indret hi
coexisteixen les restes d'una cabana amb un tancat de grans dimensions de la
fi del segle XIX o principi del segle XX i un conjunt de recintes bastant més
antics, La cabana habilitava un espai sense divisions internes de poc més de 7,5
m' SOta una coberta de 1I0ses. No tenia obertures tret de la petita porta, de 70
cm. d'ample, Adjacent a l'entrada hi havia un petit corral d'unes dimensions
similars O encara més petites, Podria haver estat destinat a allotjar-hi les cries
del ramat. A uns 14 m. de la cabana hi havia el tancat de grans dimensions que,
possiblement amb una divisió interna de I'espai, delimitava una area closa de
prop de 500 m'. Aquest espai hauria pogUt allotjar un ramat de prop de 700
ovelles sense cries.
Tot i que en la seva fase recent, en aquest assentament hi havia practicament només un corral, les dimensions del ramat eren similars, o en alguns
casos majors, a les dels establiments d'epoca medieval, amb un gran nombre
de tancats i una major quantitat de ma d'obra per a gestionar-los. S'exemplifica, doncs, el sorgiment d'una ramaderia progressivament més extensiva
on, si bé el total de caps de bestiar per unitat territorial potser no augmenta
excessivament respecte del període anterior, el contingent huma implicat en
la seva pastura possiblement va disminuir sensiblement. Segons les fonts etnografiques, aquest era el model ramader transhumant deis segles XIX i XX
(Ros 2001). Arqueologicament, els vestigis documentats amb aquest patró
sempre corresponen a les més recents deis jaciments o grups de jaciments
amb diverses fases d'ocupació.
Un altre canvi respecte d'epoques precedents sembla evident. Desapareixen
els indicis de munyida dels animals, Com a mínim a gran escala. De fet, no hi
ha evidencies que permetin plantejar que s'obtingui cap altre producte del
bestiar que no sigui la seva crian~a, un fet que Contrasta amb el que es despren
d'alguns assentaments d'epoca moderna i de l'edat mitjana. En definitiva,
sembla que l'alta muntanya s'especialitza Com un Iloc fonamentalment de
péixer, on la conducció de ramats cada vegada més grans corre a carrec de
cada vegada menys persones i on s'abandona I'obtenció de productes COmplementaris a l'engreix del bestiar. Aquest escenari seria coherent amb una
producció focalitzada en I'obtenció de llana o ca m, o ambdós productes, on
s'intenta estalviar al miixim ma d'obra,
Val a dir, pero, que d'aquesta epoca es documenten dispersos per gran part
del territori, una elevada quantitat de ves ti gis relacionats amb múltiples activitats humanes. Soques de fusta vella mig cremad es mostren recurrentment
bivacs a I'aire lIiure de pastors. Molts abrics recullen restes de la seva utilització
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,
fos de manera relativament recurrent, com
h ms per a pescar, AIguns pms 1
com a refugls puntuals, encar~ que
s
a 1I0cs on guardar llenya o eUd- " cdl,.r~ra~ció d'escor~a per a la fabricació
avets vells conserven encara l¡ tdsel ~e l~ XV~II i el segon ter~ del segle XX
de collars per a bestlar entre al"
g'd
'en que I'ús ramader de I'espa!
(Celma 2008). T~)ts aqbstsd~esugls eVla:tn~~ la construcció i ÚS de cabanes
va comportar actl~~tats en lverses, a p
I'a rovisionament d'aliment, o
i tancats. La mob~htat puntual de perci?bes'cte;associats amb la gestió deis
de cal~ o trementma, la manu actuba or~:ents als paisatges pirinencs fins
ramats són actlvltats fIue van sfr , en l? presents als registres arqueologics
entrat el segle XX. El et que es acm
més antics és sens dubte, en gran
dels darrers dos-cents a,;,ysdquI e no pas a s
eservació ¡' la seva major visibimanera una conseqüencla e a seva maJor pr
litat en superfície.

met

5, Discussió i conclusions
. Ies fan:e f"
úhim model,
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Les fonts historiques disl'0mb
erenc::t~rsaquest
condueixen
milers de
ramaderia transhu;a~ tra~l~~o~~;~;~~~~~~~ els tractats entre les «cases
caps de ramat. Ja , ~s ~ s.g d dicades al processament de la cam com la
grans» del Pallars 1 mStltUClOns e l " ts segles es consoliden les comPaeria de L1eida (Ros 2001): En e s seguet e s'organitzaven per comprar
panyies ramaderes, aSSOCla~l?nS come~~;a s qu astors per a la transhumancia
l
mohons a les cases grans FlTlnd'n['td ~ga~teix hi ha poques referencies
hivemal deis ramats a la pana e el a. atn d'esti~ muntanyencs. !;examen
a les practiques de treball concretes als pra sI t materl'al del model de trans1, ' es mastra e l corre a
"
de les restes arqueo OglqU í .
f ts pero també una vanetat mes
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00

,

gran de practiques ramaderes. ,
I
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1
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Malgrat I'elevada quantltat de cabanes, q "d Pper'lodes posteriors els ramats
.
. é no en comparaclO e
'. .
relauvament
SI m s
De fet les agregacions de ramats als Jaclments
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més grans, sempre par an
d pb ' AIs segles posteriors (del XV-XVI al
van superar els 8.00-1.000 caps e eS,uar
més petits amb cabanes isolades

gran~,

efte;ci~~~s

XVIII), en canVl, els assen.tamenlts son orC$: d'orris evidencia un nou sistema

i pocs tancats. La presenCla en a guns caso
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pera I'extracció de llet, una activitat que té una visibilitat cünsiderable en els
regIstres arqueülogics. Si jutgem per la mida de les estructures d'estabulació i la
quantitat de cabanes, als diferents assentaments un nümbre menür de pastürs
gestlünaven ramats més aviat petits, entre 50 i 150 üvelles. Sembla cüm si es
prüduís una desagregació de les cüncentraciüns de ramats medievals, si bé
pütser es va mantenir püc alterada la ratiü entre nümbre de pastürs per caps de
bestlar. Fmalment, els assentaments que cünsiderem més recents reflecteixen
un canvi impürtant. Amb una .o a tot estirar dues cabanes acümpanyades d'un
tancat de grans dimensiüns müstren un patró cüherent amb la imatge de la
t~anshumancia tradiciünal, ün un .o pücs pastors vigilen ramats més grans, de
dlversüs centenars d'üvelles, als prats de muntanya a l'estiu.
Aquestes activitats ramaderes van deixar rastre també al medio Diversüs
marcadürs paleüecülogics müstren cüm a partir dels segles VII-X es cünsülida
en diversüs indrets deis Pirineus, inclüsa l'area del PNAESM, un retrücés de
les masses fürestals, un increment de l'extensió de les pastures i, püssiblement
a les valls, deis cünreus de cereals (Catalán etal. 2013). A l'estany de Llebreta,
l'estudi d'indicadürs algals i pigments indica un marcat grau d'eutrofització
de les seves aigües a l'edar. mitjana, especialment entüm deis segles XII i
XIII fruu de la Cüntammacló delllac per fems deis ramats. Am b variaciüns
entre valls i can vis menürs alllarg del temps, aquest impacte té cüntinuitat
entre l'epüca medieval i principi del segle XX. A les darreres decades, en
canvi, s'aprecia una caiguda dels cünreus, un retrücés de les pastur.es i una
recuperació deis büscüs (CunilI2010). Aquest fenümen püsa sübre la taula
la discussió de la intensitat de l'explütació ramadera de l'alta muntanya fins
a epüca cüntempürania. Püssiblement, al llarg del períüde cünsiderat, el
nÜI?bre tütal de caps que peixien a l'area estudiada n.o va experimentar grans
vanaClOns, mentre que sí que hü va fer la fürma que tenien els ramats, la seva
cünducció, el vülum de persünes implicades i, sens dubte, les relaciüns que
guardaven amb els nuclis de püblament permanent de zünes més baixes, tant
dels Pirineus cüm de la serralada.
En definitiva, el müdel ramader descrit per l'etnügrafia, que és totalment
hegemonic al segle XIX i l'inici del XX, és segurament un producte deis darrers segles. Es relaciüna amb el predümini de les «cases grans» als pübles que
acaparen ramats, pastures i terres cümunals a cüsta deis petits pagesüs. Arnés,
els canvis generals que .es van prüduir en la sücietat catalana durant els segles
XVIII-XIX, Cüm la pUJan~a ecünomlca, la cünsülidació d'un mercat interiür
i més endavant la industrialització, van tenir impacte a les arees de pastura
d'estiu dels Pir;neus occidentals. Sobre la base de les relaciüns economiques
entre el pla de Lletda I les cases grans paliares es es podria haver consolidat una
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demanda majür de cam de moltó i, sobretot, de llana per .abastir la naixenr
indústria textil catalana. Tüt plegat pürtaria les cases grans a mtentar maXlmltzar la producció ramadera reduint la ma d'übra e? relacló als caps de bestlar,
augmentant la carrega de treball a pastürs a~salanats, estandarduzant I especialitzant la cünducció deis ramats d'estiu en funció d'aquesta demanda. En
definitiva, les arees pirinenques aparentment remütes i allunyades fürm~ven
part deis processüs de canvi de l'ecünümia catalana en epüca cüntempürama.
Taula 1
Datacions de C/4 entle el segle Xl i avui dia.
La correcció/calibratge de la mesura radiocarbónica (en anys BP)
s'ha efectuat mitjanfant el programa OXCAL 4.2 i la corba lNTCAL09 considerant el resultat a 2 sigmes (95% de probabdltat).
S'ofereix en anys calibrats de la nostla era (CALNE)
Datació Datació calibrada 2sigmes

Codi datació

¡acimenl

Beta-m032
Beta-m030
Beta-323400
Beta-323404
Beta-323402
Beta-323407

Despoblat de la Cova
Lac de Mar
Bony del Graller (1l
Casesnoves
Despoblat de la Cova
Pon de Rus

Tipus

(BP)

(caIANE/NE)

Conjunt arquitectonic 1010+30 990-1040, 1110-1120 calNE
CO/liunt arquitectonic 960+30 1020-1160 calNE
Coniunt arquitectonic 820+ 30 1160-1270 calNE
Co!'iunt arquitectonic 790+30 1210-1280 calNE
Conjunt arquitectonic 750±30 1220-1280 calNE
Conjunt arquitectonic 670±30 1280-1320, 1350-1390
calNE
Beta-323408 Pon de Rus
Conjunt arquitectonic 660±30 1280-1320, 1350-1390
calNE
KlA-32336 Abric del Bosc del
Abric
650±25 1282-1322,1349-1392
Cantó
calNE
Beta-332028 Lac Ton de Dalt
Cottjunt arquitectonic 600+30 1290-1410ca1NE
KlA-32337 Estany Gemena de Dalt Abric
545±25 1319-1352, 1390-1432
calNE
KlA-32350 Cava de Sarradé
Balma/cova
395±30 1439-1523,1573-1628
ealNE
KlA-37692 Vidals de Dalt
Cabana i taneat
385±30 1442-1524,1558-1631
ealNE
KlA-28272 Vall de Tallada Uarga Cabana i taneat
365±30 1448-1529,1544-1634
ealNE
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Beta-290118 Garguilhs de los 11
KIA-J2J63 Cova del Sardo
Beta-261l75 Conjunt del Planell
Gran
Beta-323401 Bony del Graller

Cabana i tancat
Balma/cova
Cabana i tancat

360+40 1440-1640 calNE
350±30 1457-1635 ca!NE
J40±30 1462-1642 caINE

Cabana

KIA-32J52

Balma/cova

290±30 1500-1500,1501-1560,16301650 calNE
150±25 1667-1707, 1719-1783, 17961826,1832-1885,1913-1950
calNE
135±25 1675-1778,1799-1892,19081942 calNE
90±40 1680-1770, 1800-1940, 19501960 cal NE

Cova del Sardo

KIA-32JJ8

Abric de l'Estany de
Abric
Castieso
Beta-290117 Abric del Camí de l'Es- Abric
tanh de Cabidomats
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