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1. Antecedents. 

Les recerques al Madriu s'iniciaren l'any 2004. La primera fase del projecte 

finalitzarà l'any 2007, si bé els resultats fins ara obtinguts demostren la necessitat de 

seguir la recerca en anys posteriors amb el desenvolupament d'una segona fase del 

treball, amb nou pla de treball, objectius, etc.  

 

A nivell arqueològic, els primers resultats de les prospeccions arqueològiques 

realitzades a la capçalera del Madriu, demostren una gran riquesa patrimonial dels 

sectors estudiats, amb una elevada densitat de restes (Palet et al., en premsa). La 

tipologia dels jaciments estudiats s’associa a tres activitats essencials: l’explotació 

ramadera, la mineria i la metal·lúrgia i l’explotació del bosc per al carboneig. Les 

estructures que configuren aquests jaciments corresponen a cabanes de pastor o de 

carboners, tancats o pletes pel als ramats, terrasses de vessant per a carboneres i 

forns metal·lúrgics. En diversos casos, es documenten en un mateix jaciment la 

iuxtaposició d'estructures d'activitats diferents. 

 

Alguns jaciments estan especialitzats en una activitat específica. En el cas dels 

espais de carboneig, s'enregistra una alta densitat d’estructures disperses pel vessant 

forestat orientat a N a alçades diferents. Els espais d’explotació ramadera presenten 

també una certa especialització, especialment a les cotes altes de les valls dominades 

per les pastures supraforestals. En aquests jaciments ramaders, l’extensió 

d'estructures acostuma a ser més modesta, amb jaciments més petits formats per 

dues o tres estructures corresponents a cabanes i tancats. 

 

Dels nombrosos jaciments inventariats, s’han seleccionat tres per dur a terme  

sondatges de diagnòstic durant la campanya 2005: Orris de Setut, Pla de l’Ingla i Bosc 

dels Estanyons, situats al Comú d’Escaldes. L’any 2006, hem excavat als jaciment de 

Basses de Setut i Pleta de les Bacives. 

 

Els jaciments ramaders comprenen les següents estructures: cabanes de pastor, 

cabanes de treball (formatgeria als orris), tancats o pletes pel ramat, corredors o 

munyidores d’orris. La presència d’orris per a la producció de formatge constitueix un 

element diferenciador específic de la vall. La tipologia de les estructures, l’estat de 

conservació de les restes i les datacions C-14 indiquen una important activitat 

ramadera a la vall a partir de la baixa edat mitjana i durant  l'època moderna i 

contemporània (segles XIV-XIX).  
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Tanmateix, l’obtenció de criteris cronològics fiables passarà per la realització 

d’excavacions arqueològiques més extensives i l'obtenció d'un nombre superior de 

datacions radiocarbòniques. Tot i això, els sondatges de diagnòstic realitzats l'any 

2005 han proporcionat ja unes primeres datacions orientatives del ventall cronològic de 

les fases d’ocupació. 

 

La zona del Bosc dels Estanyons, entre les cotes 2.100 i 2.300, es caracteritza 

per una forta especialització en activitats de carboneig. El vessant nord es caracteritza 

per la presència de terrasses i esplanades de carboneig. Construïdes al vessant, se 

situen a diferents alçades, des dels 2.180 m fins als 2.255m. En la campanya 

arqueològica 2005 han estat sondejades diverses carboneres, la base de les quals ha 

aportat datacions radiomètriques del segle XVII i per tant permeten relacionar la 

producció de carbó amb l'activitat de la farga d'època moderna. 

 

Una tercera tipologia d’estructura documentada són els forns com el del Pla de 

l’Ingla (2.175 m i 2.205 m), segurament metal·lúrgics, relacionats amb el grillatge o la 

fosa de mineral de ferro o amb el tractament d’eines. Aquest jaciment presenta però 

multiplicitat d'activitats, evidenciades per la diversitat de  restes arqueològiques 

associades tant a activitats ramaderes, com metal·lúrgiques o de carboneig. 

L'excavació posà de manifest el nivell de destrucció d’un forn, amb esplanades de 

carboneig properes que han estat datades per C-14 en època moderna. El sondeig de 

diagnòstic ha posat en evidència una successió de diverses fases d’abandonament 

amb l’abocament de llenya cremada i carbons del combustible del forn. Aquest 

material orgànic permetrà complementar les anàlisis antracològiques amb estudis 

dendrocronològics. No es documentaren restes clares d’escòria o de metall fos, fet pel 

qual interpretem que l’estructura podria correpondre a un forn de forja, per a la 

reparació d’eines. La datació radiocarbònica permet situar-lo en àpoca romana, entre 

finals del segle I dC. i la 1 ª meitad del segle III dC. 

 

El projecte planteja també analitzar l'evolució paleoambiental i les activitats 

humanes al llarg d'un transecte altitudinal així com analitzar la diversitat d'usos de 

l'espai a escala microrregional. A la Vall del Madriu, on hi ha un elevat nombre de 

conques humides susceptibles d'estudis pol.línics i paleoecològics, els sondatges 

s'han distribuït al llarg d'un transecte altitudinal entre els 2175 i 2540 m d'alçada. 

D'altra banda, els registres obtinguts se situen en sectors d'usos diversos, tant 

pecuaris (principalment vessant S) com forestals (principalment vessant N).  
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La campanya 2004 tingué per objectiu prioritari avaluar la potencialitat dels 

registres lacustres de l'Estany Blau (2470 m s.n.m.)  i Forcat (2540 m s.n.m.), a la vall 

de Madriu. 

 

En aquests estanys, s’obtingueren testimonis sedimentaris amb una sonda 

gravitacional. De cada estany es van extreure tres testimonis d'entre 50 i 60 cm de 

longitud.  

 

Les datacions absolutes ens indiquen que els 50 cm de l'Estany Forcat cobreixen 

als darrers 1200 anys, mentre els 60 cm de l'Estany Blau cobreixen els darrers 

1500/2000 anys. 

 

L'any 2005, es procedí al sondatge de registres torbosos a cotes inferiors als 

2500 m, en les valls de l’àrea d’estudi. L’estudi pol·línic de torberes ha esdevingut una 

eina fonamental en els estudis paleoambientals dels Pirineus ja que proporcionen una 

informació detallada de la distribució espacial de les activitats antròpiques (Galop 

1998). La seva extensió, relativament reduïda, resulta en una captació de la pluja 

pol·línica de caràcter local-regional. D’altra banda, degut al seu aprofitament com a 

zones de pastura, reflecteixen molt acuradament les diferents fases ramaderes.  

 

Un total de 5 torberes foren sondejades mitjançant una sonda russa Egendorf en 

dues valls:  

 

• Vall del Madriu: Bosc Estanyons (2175 m), Riu dels Orris (2390 m)  i Orris de 

Setut (2300 m) 

• Vall de Perafita: Planells de Perafita (2209 m) i Collada de la Maiana (2400 m).  

 

Les potències dels sediment recuperats són les següents: Bosc dels Estanyons 

550 cm; Orris de Setut 66 cm; Riu dels Orris 600 cm; Planells de Perafita 240 cm; 

Collada de la Maiana 54 cm. 

 

Les datacions absolutes evidencien que les  seqüències Bosc dels Estanyons, 

Pla dels Orris i Planells de Perafita cobreixen els darrers 12000 anys, mentre la d'Orris 

de Setut cobreix els darrers 3500 anys. Per a la seqüència Coll de la Maiana no es 

diposa de datacions absolutes. 
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2. Pla de treball 2006 

 

2.1. Intervencions arqueològiques 
 
Les intervencions arqueològiques previstes i realitzades al 2006 van ser: 

 
o Prospeccions intensives a la vall de Perafita – Claror 

o Prospeccions intensives a Gargantillar i als estanys (continuació i 

finalització dels treballs realitzats al 2004 i 2005 a la capçalera de la vall del 

Madriu) 

o Sondejos de diagnòstic en jaciments de la capçalera del Madriu. S’han 

proposat intervencions en els següents jaciments: 

1. Basses de Setut III (Orris de Setut, Escaldes) 

2. Pleta de les Bacives (Gargantillar - Encamp) 

 

o Planimetria i topografia de les estructures sondejades. 

 
En una primera fase, el treball de fotointerpretació d’ortofotomapes digitals va 

permetre identificar la potencialitat dels sectors i, en determinades condicions de 

visibilitat superficial, reconèixer unes primeres formes i estructures antròpiques que 

van ser restituïdes planimètricament. L’objectiu era definir les àrees de major interès 

arqueològic i ajudar a la planificació i execució dels treballs de prospecció. Igualment 

la fotointerpretació va permetre la producció de plànols preliminars de les estructures. 

S’ha utilitzat la cartografia topogràfica a escala 1:10.000, així com els 

ortofotomapes escala 1:5000 del Govern d’Andorra. A partir d’aquesta documentació 

s’han restituït estructures arqueològiques visibles que corresponen a murs i 

construccions en pedra seca, traces viàries, usos actuals del sòl.  

La fotointerpretació ha resultat especialment útil a les valls de Perafita-Claror. 

Tota la zona va ser dividida en quadres de 300 × 300 m que varen ser analitzats 

individual i consecutivament. Aquest tamany de quadrícula permet la visualització de la 

fotografia aèria amb gran resolució però sense percebre les distorsions causades per 

l’amplada del píxel (0.5 m). L’anàlisi fotointerpretatiu va ser realitzat dins d’un entorn 

SIG (sistema d’informació geogràfica), concretament el software utilitzat va ser ArcGIS 

9.0 d’ESRI. Amb aquest programa es va crear una capa de polilínies en la que es 

marcaren sobre les ortofotos georeferenciades totes les possibles estructures. Els 

plànols preliminars obtinguts amb aquesta metodologia varen resultar de gran utilitat 

per tal de planificar les campanyes de prospecció i, sobre el terreny, estalviaren 
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esforços al proveir plànols de les estructures amb referències absolutes que només 

havíem de ser modificats. 

Les prospeccions han estat de caràcter intensiu i han recobert la pràctica totalitat 

del terreny, exceptuant àrees de fort pendent i penya-segats. El seu objectiu és 

inventariar el conjunt de traces deixades per l’activitat humana a l’alta muntanya, en la 

seva majoria, estructures en pedra seca relacionades amb espais d’hàbitat (cabanes) i 

espais d’explotació ramadera (tancats, orris), de mineria o de carboneig. A més de 

l’inventari patrimonial, la prospecció pretén analitzar sobre el terreny les estructures 

visibles per tal de realitzar una topografia detallada de les mateixes. Aquest estudi ha 

de permetre avaluar la potencialitat arqueològica dels jaciments inventariats i proposar 

intervencions de diagnòstic per sondeig, i estructures a excavar en extensió. 

L’estratègia de camp ha combinat, doncs, les prospeccions de superfície amb 

l’estudi en detall dels jaciments i l’excavació d’estructures seleccionades. 

L'objectiu final d’aquest tipus de prospecció és completar l’inventari arqueològic 

i obtenir un referent cronològic per a l’ocupació dels espais prospectats. Atès que la 

troballa de material arqueològic en superfície és esporàdica, l’aproximació 

cronològica es fonamenta en l’estat de conservació i les condicions tafonòmiques de 

recobriment sedimentari de les estructures. Per això, tots els jaciments són objecte 

d’una prospecció intensiva intra-site centrada en l’estudi de les estructures 

construïdes. S’han estudiat sobre el terreny les tècniques constructives, les formes i 

associacions entre els murs, les seves relacions estratigràfiques i la potencialitat d’un 

diagnòstic per sondeig. 

S’ha realitzat una fitxa per a cada jaciment i per a cada una de les estructures 

inventariades amb un detallat registre fotogràfic. S’ha elaborat també un croquis 

planimètric de les estructures amb l’ajuda d’ortofotomapes i de cintes mètriques. Hem 

atorgat especial importància a l’estudi tipològic de les estructures visibles ja que, com 

s’ha comentat, en absència de sondejos, l’estat de conservació de les estructures i 

les condicions tafonòmiques són els únics arguments per suggerir cronologies 

relatives. 

Així doncs per a cada “lloc d’interès” s’ha completat una fitxa de « jaciment » i 

diverses fitxes d’ « estructures », amb detallades descripcions de les estructures i 

dels seus emplaçaments, així com amb avaluacions de la seva potencialitat 

arqueològica. 

Al Madriu, s’han realitzat dues campanyes de diagnòstic per sondejos 

(campanyes del 2005 i 2006). Les excavacions han estat pautades pels resultats de 

les prospeccions. 
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Els sondejos de diagnòstic han consistit generalment en l’excavació de cales de 

2 x 1 m en estructures ja estudiades en prospecció per tal d’obtenir una estratigrafia 

que reculli una seqüència de construcció – ocupació i abandonament. Els sondejos 

han de facilitar també sediments per a la recerca paleobotànica (estudis antracològics, 

pol·línics i de microrestes vegetals). A totes les estructures sondejades s’han realitzat 

datacions de C14 realitzades al laboratori de radiocarboni de Poznań (Polònia). 

 

Durant la tardor del 2006 s’ha treballat en els següents apartats: 

 

o Sistematització de les bases de dades arqueològiques 

o Estudi i inventari dels materials arqueològics 

o Datació C14 de nivells arqueològics associats a estructures 

o Tractament informàtic de la carta arqueològica 

o Dibuix arqueològic (plantes i seccions) 

o Redacció de la memoria científica de les intervencions del 2006. 

o Recerques bibliogràfiques sobre l’explotació de l’alta muntanya. 

 

2.2. Estudis paleoambientals.  
 

Durant la campanya de camp realitzada al juliol de 2006 els treballs 

paleoambientals es varen orientar en primer lloc en la finalització dels transectes 

referencials de pluja pol.línica a la Vall del Madriu començats al juliol de 2005. El 

mostreig ha sigut realitzat sobre les principals formacions vegetals de la vall, 

referenciant molt especialment aquells espais representatius d’activitats antròpiques. 

S’han mostrejat preferentment molses actuals situades en una zona central del àrea 

seleccionada per tal d’assegurar una millor representativitat de les comunitats 

vegetals. Les mostres foren obtingudes a intervals variables cada 10, 50 i 100 m 

d'alçada, depenent de la variabilitat fitosociològica de les comunitats vegetals. En 

cadascun dels punts mostrejats fou realitzada la descripció fitosociològica de l’entorn 

immediat i general per tal de calibrar els diferents diagrames resultants.  

Un total de 27 mostres foren recollides entre els 1.300 m.  i els 2.540 m. En la 

figura 1 es troben representats els punts mostrejats al llarg de la vall, diferenciant el 

que pertanyen al transecte est-oest, al transecte nord i al sud. 

D’altra banda, l'objectiu de la present campanya fou l'obtenció de registres més 

profunds en sistemes lacustres, susceptibles de dur a terme estudis de múltiples 

descriptors paleoambientals (multi-proxy). Es pretenia obtenir un registre que cobrís 

els darrers 6000 anys, aproximadament. Aquests tipus de sondeigs profunds es duen 
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a terme mitjançant un sistema de piston-core (sistema de pistó) muntat en trípode 

sobre una plataforma flotant desmontable. Cada maniobra de sondeig permet la 

recuperació de fins a 3 m de registre continu. El sediment resta retingut en un tub de 

PVC de 6 cm de diàmetre. Els sondatges foren realitzats els dies 27 i 28 de juliol de 

2006. A l'Estany Forcat (2531 m), es dugueren a terme un total de 4 sondatges. Foren, 

per tant, extrets del llac un total de 12 metres de sediment, amb l'objectiu de disposar 

de material suficient per dur a terme tots els estudis plantejats 

 

Durant la tardor del 2006 els estudis paleoambientals s’han centrat en : 

 

o Filtratge a 4mm, 2 mm i 1 mm de mostres sedimentològiques per a les 

anàlisis antracològiques i carpològiques 

o Triatge dels fragments vegetals (carbons i llavors) dels sediments filtrats 

o Identificació i quantificació de les restes vegetals carbonitzades 

(carbons i llavors). 
o Estudi palinològic (pol·len, microfòssils no pol·línics i micro/macro 

carbons) de dues seqüències sedimentàries:  

 

1. Bosc dels Estanyons (2180): 550 cm, amb 7 datacions de C14 que cobreixen 

els darrers 11000 anys. 

2. Estany Blau (2471): 50 cm, amb 5 datacions de C14 que cobreixen els darrers 

2000. 

 

3. Resultats i discussió 
 
Un primer element a destacar és l’interès de la correlació d’informacions 

arqueològiques, històriques i paleoambientals per a caracteritzar la dinàmica dels 

paisatges culturals d’alta muntanya. Les recerques en curs indiquen la profunda i 

antiga antropització dels Pirineus.  

Les prospeccions arqueològiques han permès dibuixar un paisatge densament 

explotat en uns sectors altimontans que de manera prèvia semblaven marginals i poc 

ocupats. La documentació d’un total de 304 estructures en el Vall del Madriu-Perafita-

Claror així ho posa de manifest. És molt remarcable l’abundància d’estructures que 

està revelant el projecte sobre uns espais que semblaven naturals i poc antropitzats. 

L’estudi està donant una important informació arquelògica nova per aquest medis, i 

és aquest un aspecte fonamental en el que volem insistir. 
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L’estudi pol.línic ha permés caracteritzar unes primeres senyals d’antropització 

a la Vall del Madriu des del Neolitic Mitjà, tal i com indica la seqüència de Bosc dels 

Estanyons. Per la seva banda, en l’estat actual de la recerca, el registre arqueològic 

més antic correspon al III mil·lenni aC amb els recintes circulars del Goleró (Cadí), 

estructures probablement de carácter ramader. L’època romana es perfila com a un 

punt d’inflexió paisatgística en els sectors estudiats. Així ho possan de manifest els 

estudis paleoambientals, destacant una l’important activitat antròpica en aquest 

període, que implicaria importants deforestacions en aquests sectors. Juntament amb 

activitats ramaderes a la Vall del Madriu (Estany Blau) cal destacar la importancia en 

aquest procés d’activitats de tipus metal·lúrgic, tal com corroboren les primeres dades 

arqueològiques al Pla de l’Ingla. A partir del segle V i sobretot a partir del s.VI tant 

l’evidència paleoambiental com arqueològica reflecteixen una menor intensitat en 

l’explotació i antropització d’aquestes zones de muntanya. 

A partir del s. VI dC, l'Estany Blau documenta una menor explotació pastoral dels 

prats alpins, que fa possible una progressiva regeneració de la pineda en l’estatge alpí. 

A finals del s. IX dC, es documenta una nova fase de freqüentació pastoral dels espais 

d'alta muntanya que comporta una nova desforestació de la pineda. A nivell 

arqueològic l’explotació pastoral apareix molt ben documentada al Madriu, amb 

l’eclosió de l’explotació dels orris a partir del segle XIV i una activitat ramadera més 

fragmentada probablement anterior. El registre arqueològic suggereix doncs una 

ocupació important a partir de la baixa edat mitjana i en època moderna i 

contemporània. 

Al Madriu, l'Edat Moderna (ss. XVI-XVIII) es caracteritza per l'explotació d'un 

espai montà molt obert (Bosc dels Estanyons), amb un ús pastoral intensiu i ben 

gestionat, una extensió a baixa altitud dels conreus cerealícoles i arborícoles (olivera, 

noguera, castanyer, etc), i un ús forestal i carboner, etc. La conservació de nuclis de 

pins negres a 2200 m d'altitud en l'entorn de Bosc dels Estanyons és coherent amb el 

desenvolupament de pràctiques forestals, evidenciades per la presència d'un nombre 

elevat de carboneres, datades en el s. XVII-XIX. En aquesta fase les restes 

arqueològiques relacionades amb activitats ramaderes transhumants són força ben 

representades als dos sectors d’estudi. 

La tipologia dels jaciments i de les estructures estudiades evidencia la diversitat 

d’activitats antròpiques desenvolupades: l’explotació ramadera, les activitats mineres i 

metal·lúrgiques i l’explotació del bosc per produir carbó vegetal. Diversos jaciments 

mostren ocupacions de llarga durada. És interessant indicir en la gran variabilitat 

geogràfica d’activitats que mostra la tipologia d’estructures al Madriu-Perafita. Es una 

variabilitat que no només es microregional (Madriu/Perafita) sinó també microlocal. Al 
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Madriu: sectors preferentment ramaders (solanes) i sectors de carboneig i  metalurgia 

(obagues properes a vies de comunicació). Els resultats justifiquen la necessitat de fer 

estudis de caràcter intensiu a una escala micro regional. 

Els resultats preliminars ens permeten finalment reflexionar sobre la potencialitat 

de la recerca arqueològica i ambiental en zones de muntanya i en l’ús social de tot 

aquest patrimoni arqueològic com a recurs cultural. El resultats de la recerca han de 

servir per incrementar el coneixement del passat i alhora han de servir com a recurs 

per a les societats actuals en el marc de la creixent indústria cultural, afavorint un 

desenvolupament sostenible. En l’Arqueologia del Paisatge recerca i gestió es 

necessiten i es complementen.  

 

4. Publicacions derivades del projecte 
 

EJARQUE, A. (2006). Evolución paleoambiental y ritmos de antropización del 

Valle del Madriu-Perafita-Claror (Andorra) a partir del estudio polínico del Estany Blau 

(2.471 m). DEA, Institut Català d‘Arqueologia Clàssica. Inèdit. 

MIRAS, Y.; EJARQUE, A.; RIERA, S.; PALET, J.M.; EUBA, I. & ORENGO, H (en 

premsa): "Dynamique holocène de la végétation et occupation des Pyrénées 

andorranes depuis le Néolithique ancien d'aorès l'analyse pollinique de la tourbière de 

Bosc dels Estanyons (2180 m, Vall del Madriu, Andorre)". CR Acad Sci. Paris. 

PALET, J.M.; RIERA, S.; MIRAS, Y.; EJARQUE, A.; EUBA, I (en premsa) : 

« Estudi i revalorització dels paisatges culturals d’alta muntanya: els projectes vall del 

Madriu (Andorra) i La Vansa - Serra del Cadí (Alt Urgell) ». IBIX 4, Annals 2004-2005. 

Actes del IV Col.loqui d'Estudis Transpirinencs. 
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