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La darrera glaciació a la Cerdanya
Per Joan Carles Pereiro Laguarda (pareiru@gmail.com).

Potser pot costar de creure, degut a l’escassetat de neu
alguns dels anys en les darreres dècades, però no fa massa
temps, geològicament parlant, a la Cerdanya va haver-hi
glacialisme. Fa entre 50000 i 10000 anys, les valls de la Llosa,
del Duran, del Querol, etc/estaven ocupades per glaceres, ja
que la neu, dalt del cims, no fonia en la seva totalitat a l’estiu,
per tant s’anaven acumulant els gruixos any rere any, fins que,
pel seu propi pes, es transformava en glaç i per gravetat, fluïa
pendent avall.
En aquest article es descriuran les formes que es poden
observar a la vall del riu Duran i valls tributàries d’aquesta, i
que són d’origen glacial. Un cop identificades les formes, les
situarem cronològicament en les diferents fases que van
caracteritzar la darrera glaciació al Pirineu (glaciació Würm),
aquestes fases van esser definides per Bordonau (1992).

La capçalera de la vall del Duran és un gran circ glacial, el
circ dels Engorgs, orientat cap al Sud. Aquí era on
s’acumulava la neu per a formar el glaç que posteriorment
fluïa al llarg de la vall. A part aquest glaç veia augmentat el
seu volum al rebre la confluència de les llengües de glaç dels
circs de Forat del Bou i Coma Pregona, que connectaven amb
la vall del Duran. El Clot de Torer i El Clot de Fontberenella
també eren circs amb la corresponent llengua de glaç, però
aquestes dues llengües de glaç no arribaven a connectar amb
la vall del Duran. L’aparell glacial de la vall del Duran rebia un
últim aport de glaç al Rec de Foguerades i al Torrent del Prat
Nou, el glaç d’aquestos provenia de l’aparell glacial ubicat al
complex Malniu-Guils, complex veí al de la vall del Duran.

Així doncs, i entrant en detall, prenent la vall de Sud a Nord,
les diferents formes que s’observen es descriuen en els
següents punts. Veure mapes 1 i 2 (mapa 2 al final de
l’article). La numeració emprada es correspon amb la
numeració que s’observa als mapes.
1. Al Sud dels pobles de Meranges i Girul, Entre els Tancats i
Els Pomers s’observen uns camps on aparentment l’absència
de blocs és notable. Però com que aquests camps són
pastures els pagesos els han netejat traient-ne els blocs de
mida més petita i posant-los en els murs que configuren els
límits d’aquests camps. Els blocs més grans, i que per tant no
han pogut ser mobilitzats per l’home resten en mig dels camps
(veure Foto 1).
Els blocs que s’observen en aquesta zona no presenten
estriament ni facetament, arriben fins als 6 metres d’eix llarg,
són subarrodonits i de litologia granítica. També hi ha blocs de
litologia metamòrfica, però de dimensions més petites, no
passen del metre de llargada d’eix llarg.
La matriu és de color marró, lutítico-sorrenca. El grau de
compactació és difícil de determinar ja que no hi ha aflorament
fresc del sediment.

Foto 1: Blocs de granitoide a la vall del Duran, al Sud de
Meranges, a l’alçada de Els Pomers.

Aquest dipòsit ocupa tot el fons de la vall per on passa
actualment el Duran.

Mapa 1: Mapa toogràfic amb la situació dels afloraments
que es descriuran a la vall del Duran. Modificat del Mapa
Topogràfic 1:50.000 de l’Institut Geològic de Catalunya.

Més al Sud de Els Pomers ja no s’observen grans blocs de
granitoide ni de roca metamòrfica, el que fa pensar que l’acció
glacial no arriba més enllà d’aquest punt. Una altra
característica que indicaria que la glacera no anava més al
Sud és la morfologia de la vall. Fins a l’alçada de Els Pomers
la vall és més oberta i amb morfologia d’U, més o menys, a
partir d’aquest punt és una vall més tancada i més incisiva
sobre el substrat, a partir d’aquest punt és una vall fluvial.
La descripció del sediment suggereix que es pot tractar d’un
till supraglacial, ja que la majoria de blocs no són estriats ni
facetats.
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2. Serrat d’en Coma

En aquest punt s’observa un llom al vessant esquerre de la
vall del Duran, és el Serrat d’en Coma. La zona més elevada
d’aquest llom està 70 metres per sobre de l’actual curs del
Duran El vessant oriental d’aquest llom presenta menys
pendent que l’occidental.
El sediment que el forma és una acumulació de blocs de
granitoide, blocs de pissarra i de micacita nodulosa. Els blocs
de granitoide arriben fins als 7 metres d’eix llarg, mentre que
els blocs de roca metamòrfica no passen del metre d’eix llarg.
Aquests blocs són subangulosos i subarrodonits, presenten
poc facetament i no estan estriats. La proporció de blocs de
granitoide és més elevada que la dels de roca metamòrfica.
La matriu és lutítico-sorrenca, de color marró clar, encara que
en alguns llocs és de color blanc, aquesta matriu de color
blanc prové de la meteorització dels blocs de granitoide, ja
que els minerals que la formen són quars i algun feldspat. El
sediment és matriu-suportat i força compacte.

dipositària just darrere del cordó morrènic, fins que es
colmataria l’espai buit de darrere del cordó morrènic, donant
lloc al petit replà observat. O bé la degradació d’aquesta
morrena lateral, amb caiguda del sediment per gravetat,
hauria colmatat l’espai buit que quedava al vessant Oest
d’aquesta. En endavant per a fer referència a aquest es
parlarà de cordó morrènic lateral de Bosc de Sequers.
4. Camp Llong

Aproximadament uns 300 metres al Nord de la
desembocadura del Rec de Torer a la vall del Duran,
s’observa una elevació. Aquesta elevació es disposa
transversalment a la vall del Duran i presenta forma d’arc,
amb la part còncava cap al Nord. Aquest arc té una alçada de
15 metres sobre el curs actual del Duran.
El sediment d’aquest arc el formen blocs de granitoide, de
pissarra i de micacita nodulosa. Els blocs de granitoide arriben
fins als 5 metres d’eix llarg. Els de roques metamòrfiques són
més petits i no sobrepassen el metre. La morfologia que
presenten aquests blocs va de subangulosa a angulosa.
Presenten un lleuger facetament. La matriu és lutíticosorrenca, té color marró clar i és compacte. Domina la matriu
sobre els blocs, per tant és un sediment matriu-suportat.
La forma d’arc i la disposició transversal a la vall, indiquen
que es tracta d’un arc morrènic frontal de l’aparell glacial de la
vall del Duran. El tipus de sediment que s’hi observa no
contradiu aquesta interpretació, ja que s’observa un cert grau
de compactació. En endavant es farà referència a aquest com
a arc morrènic frontal de Camp Llong.

Foto 2: Fotografia aèria on s’observa el cordó morrènic
lateral del Serrat d’en Coma.
La forma que presenta aquest llom, allargada en la direcció i
seguint la trajectòria de la vall, la seva posició respecte la vall
del Duran i el sediment que la constitueix, permeten
interpretar-lo com a cordó morrènic lateral. Concretament el
cordó morrènic lateral esquerre de l’aparell glacial que hauria
ocupat la vall del Duran. En endavant es farà referència a
aquest com a cordó morrènic lateral del Serrat d’en Coma.
3. Bosc de Sequers

Seguint el curs del torrent que passa per el Bosc de Sequers,
al vessant dret del Duran, s’observa un petit replà. Al camp
aquest replà és difícil d’identificar ja que és un lloc amb
abundant vegetació, però es pot arribar a distingir gràcies al
canvi de pendent. Un cop localitzat aquest replà al camp, si es
traça una horitzontal fins a l’altre vessant de la vall, es pot
observar que aquest correspon a la mateixa alçada que la del
cordó morrènic lateral del Serrat d’en Coma.
Així doncs hipotèticament, ja que no s’ha pogut descriure el
sediment degut a la manca d’aflorament, aquest replà
correspondria amb el cordó morrènic lateral dret de l’aparell
glacial de la vall del Duran.
Si aquesta hipòtesi és certa, el fet de que darrera d’aquest
cordó morrènic presenti un replà i el del vessant esquerre no,
es pot explicar de dues maneres. O bé aquest cordó hauria
obstruït el torrent que passa per el Bosc de Sequers,
aleshores el sediment que portaria aquest torrent es

Foto 3: Situació de l’arc morrènic frontal de Campllong.
5. En aquest punt s’observa que el riu Duran té un seguit de
salts d’aigua. Aquest salts d’aigua són deguts a una capa
esquistosa d’uns 100 metres de potència. Aquesta capa té
una direcció Est-Oest, i es disposa transversal a la vall.
Aquesta capa podria donar lloc a un llindar rocallós. Això
caldria corroborar-ho amb l’existència d’una cubeta darrera
d’aquesta capa, aigües amunt. Actualment darrera d’aquesta
capa la topografia és més o menys plana, això podria ser
degut a que s’hauria colmatat aquesta hipotètica cubeta. Per
corroborar si existeix o no tal cubeta s’haurien d’aplicar
mètodes geofísics o sondatges.
Si realment existís aquesta cubeta aquesta s’hauria format
per erosió diferencial, ja que aquesta capa esquistosa tindria
més duresa que els materials on s’hauria format la hipotètica
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cubeta i la glacera hauria anat erosionant aquests materials
més tous.
6. Aproximadament uns 500 metres més al Nord del llindar
rocallós descrit al punt 5, es veu una forma que en planta
presenta morfologia d’arc. Aquest arc es disposa
transversalment a l’eix de la vall del Duran. L’Alçada de la part
més elevada d’aquest arc és d’ aproximadament uns 7
metres.
El sediment d’aquest arc el formen blocs de granitoide, de
pissarra i de micacita nodulosa, predominant, pel que fa a
proporcions, els blocs de granitoide. Els blocs de granitoide
arriben fins als 4 metres d’eix llarg. Els de roques
metamòrfiques són més petits i no sobrepassen el metre. La
morfologia que presenten aquests blocs va de subangulosa a
angulosa. Presenten un lleuger facetat. La matriu és lutíticosorrenca, té color marró clar. El global del sediment és
compacte. Es tracta d’un sediment matriu-suportat.
Les característiques del sediment i la seva morfologia
indiquen que es tracta d’un arc morrènic frontal, per les
mateixes raons que l’arc morrènic frontal de Camp Llong. En
endavant s’anomenarà a aquest arc morrènic frontal de Els
Graus.
7. Aproximadament un quilòmetre més al Nord de l’arc
morrènic frontal descrit al punt 6, pujant per la vall del Duran,
s’observa un altre salt d’aigua del Riu.

8. Al vessant occidental del Puigpedrós, s’observa que els
sediments formen uns lòbuls. Si s’observa aquest punt al
camp es poden veure tres tipus de sediments diferents. Tot
seguit es descriuran aquests sediments. A l’esquema 1 es pot
observar un tall on s’observa la relació geomètrica entre
aquests tres sediments.

8.1. El primer sediment el formen blocs de micacita nodulosa i
blocs de granitoide, els blocs de roca metamòrfica són molt
més abundants que els de granitoide. Aquests blocs van de
decimètrics fins als 2 metres d’eix llarg, són angulosos i
subangulosos, alguns dels blocs presenten facetament però
feble. La matriu, és lutítico-sorrenca, de color marró clar i
mostra un cert grau de compactació. El conjunt del sediment
és matriu-suportat. Aquest primer sediment s’eleva uns 60
metres, aproximadament, sobre l’actual curs del Duran. Degut
a la seva posició respecte l’eix de la vall i al sediment que el
forma, es tracta d’un cordó morrènic lateral.

8.2. Topogràficament per sobre d’aquest cordó morrènic
lateral descansa un altre sediment, totalment diferent del
primer. Aquest sediment està format per blocs de micacita
nodulosa, són blocs mètrics que no sobrepassen els dos
metres d’eix llarg, presenten morfologies molt anguloses, no
estan facetats ni estriats. En aquest sediment la matriu hi és
absent totalment, per tant és un sediment clast-suportat.
Aquest sediment forma uns petits lòbuls, els quals són
còncaus cap al vessant occidental del Puigpedrós. El fet que
sigui un sediment clast suportat i que els blocs siguin
angulosos ens indica que hi ha hagut poc transport d’aquests
blocs, la qual cosa porta a pensar que es tracta d’un dipòsit
sedimentat per una glacera rocallosa. La disposició dels petits
lòbuls constata que es tracta d’una glacera rocallosa.
8.3. Topogràficament per sobre d’aquesta glacera rocallosa
s’hi observa un altre tipus de sediment, format per blocs amb
morfoscopia planar de micacita nodulosa. Aquests blocs són
centimètrics i els més grans no sobrepassen del metre d’eix
llarg. Són blocs angulosos. En aquest sediment tampoc s’hi
observa matriu, per tant també és clast-suportat. Aquest
sediment forma uns quants cons que tenen el seu vèrtex en
una paret rocallosa que està més elevada.

Foto 4: Llindar rocallós esquistós, travessat per el riu
Duran.
Aquest salt d’aigua és degut, com en el punt 5, a una capa
esquistosa que és transversal a l’eix de la vall. La potència
d’aquesta capa és d’ uns 150 metres. En aquest cas, com en
el punt 5, també es podria tractar d’un llindar rocallós degut a
erosió diferencial. En aquest cas , però, es pot observar que
darrera d’aquest llindar hi ha una cubeta reblerta de sediment,
ja que la incisió del riu Duran en aquest punt permet observar
aquest sediment. El sostre d’aquest sediment presenta una
topografia plana.

Esquema 1: Tall esquemàtic on es mostra la relació entre
els diferents sediments observats al punt 8, vessant Oest
del Puigpedrós.
El tipus de sediment, clast-suportat i amb blocs de mida
relativament més petita, i aquestes morfologies en forma de
con deixen clar que es tracta de cons d’esbaldregalls
periglacials, on els blocs provindrien de l’acció de la gelifracció
sobre la paret rocallosa esmentada anteriorment.
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9. Circ d’Engorgs

L’alçada de les parets d’aquest circ pot arribar a ser de més
de 200 metres, com és el cas del punt on es troba el Pic de
Calm Colomer (2869 m.). En aquest circ també i trobem llacs i
torberes, tals com Estany Llarg, Estany dels Aparellats,/
Els llacs que s’hi observen es formen degut a la erosió
provocada pel pes del glaç en determinades zones. Aquesta
sobre excavació dona lloc a petites cubetes dins el circ on el
drenatge de l’aigua no és suficient, aleshores l’aigua s’hi
acumula i es formen els llacs. La sobre exavació es dóna en
els punts on es creua la xarxa ortogonal de fractures que
presenta el granitoide, ja que són zones més febles, en quant
a duresa.
En aquest circ també es poden observar dos colls de
transfluència de glaç, són la Portella de Meranges i la portella
d’Engorgs. Aquests transferien el glaç amb les veïnes
glaceres de les valls de La Llosa i Campcardós.
10. En aquest punt es veuen dues formes de possible origen
glacial, ja que són com dues llengües. Al camp s’observa que
aquestes formes són lobulades. En una d’aquestes llengües,
al camp s’observa una sobre posició de dos tipus de
sediments diferents:

10.1 Aquest sediment, és del mateix tipus que el de l’altra
llengua que s’observa en aquest punt, una mica més al Nord.
Aquest està format per blocs de pissarra i micacita nodulosa,
essent aquests últims menys abundants. Els blocs són com a
màxim de 1.5 metres d’eix llarg, estan localment facetats i
estriats. La matriu és lutítico-sorrenca, de color marró clar i no
està compactada. El conjunt del sediment és matriu-suportat.
La forma de llengua i el tipus de sediment que s’hi observa,
indiquen que es tracta d’un cordó morrènic extern o frontal.
Per sobre on aflora aquesta forma es pot veure que la
topografia presenta una forma còncava cap al Nord-Est.
Aquesta forma còncava correspon al circ, zona d’acumulació
del glaç que hauria dipositat aquest cordó morrènic, aquesta
concavitat és un petit circ glacial. El fet d’observar aquest circ
permet afirmar que el sediment correspon a un dipòsit glacial.
10.2 L’altre sediment que s’observa, es disposa
topogràficament, sobre el sediment descrit al punt 10.1.
Aquest està format per blocs de pissarra i de micacita
nodulosa, essent també en aquest cas més abundants els
primers. Els blocs no sobrepassen el mig metre d’eix llarg, són
angulosos i no estan ni facetats ni estriats. No hi ha presència
de matriu, per tant és un dipòsit clast-suportat.

Al igual que el sediment descrit en el punt 8.2., es tracta d’un
sediment de glacera rocallosa, ja que no presenta matriu i els
clastes no presenten marques d’erosió provocada per la
pressió d’altres blocs.
11 i 12. Clot de Torer i Clot de Fontberenella.

Aquests dos afloraments, al presentar
característiques és descriuran alhora.

les

mateixes

Al camp, es pot observar que aquests afloraments estan
situats en dos circs. Les parets Nord d’aquestes dos circs són
més abruptes, presenten més pendent que les parets Sud,
que són més suaus. En aquest cas es tracta de circs de
parets dissimètriques. Això és degut al cabussament de les
capes en aquesta zona, és a dir, les parets Sud tenen el
pendent inclinat en el mateix sentit que el cabussament de les
capes, aleshores són més susceptibles de ser erosionades i
per això presenten un pendent més suau que les parets Nord.

Al camp es troben dos tipus de sediment en ambdós punts.
Aquests sediments són molt similars en els dos punts per tant
es descriuran conjuntament:
11.1. i 12.1. Aquest sediment es fa difícil de descriure degut a
que gairebé no aflora. Està format per blocs de pissarra i
micacita nodulosa. Aquests blocs no sobrepassen el metre de
llargada pel que fa al seu eix llarg, són subangulosos i
angulosos, no estan ni facetats ni estriats i la seva
morfoscopia és bastant planar. La matriu és lutítico-sorrenca,
de color marró clar. La compactació es fa difícil de determinar
degut al poc aflorament del sediment. Amb tot i això es pot
parlar de sediment matriu-suportat. La classificació d’aquest
sediment es fa difícil, però si s’observa la topografia que
presenta i el context geomorfològic on es troba se’n pot treure
més informació. La topografia d’aquest sediment és irregular,
presenta una sèrie d’ondulacions. Per tant es pot classificar
aquest sediment com a till, probablement supraglacial, ja que
els blocs no estan estriats ni facetats. En endavant s’utilitzaran
els termes till de Clot de Torer i till de Clot de Fontberenella
(11.1. i 12.1.), respectivament.

11.2. i 12.2. Aquest sediment es troba topogràficament per
sobre de l’anterior i no té una extensió tant gran. Dóna formes
multi lobulades. Està format majoritàriament per blocs de
micacita nodulosa, que poden tindre fins a dos metres d’eix
llarg, encara que la majoria de blocs estan compresos entre
els 40 i els 70 centímetres. Són blocs angulosos i no
presenten ni facetat ni estriat. En aquest sediment no
s’observa matriu, és un sediment clast-suportat.

Foto 5: Glacera rocallosa del circ de Clot de Torer.
Tal com en els anteriors punts (8.2. i 10.2) les
característiques d’aquest sediment són les d’un dipòsit de
glacera rocallosa.
Al centre del circ de Clot de Torer es pot observar un coll de
transfluència de glaç, és la Portella de Torer, el qual
comunicava la glacera amb una glacera tributària a la de la
veïna vall de La Llosa.
13. Aquest punt es refereix al que seria tot el vessant
occidental del Puigpedrós. S’hi observa un sediment que
forma petits lòbuls amb la convexitat orientada a favor del
pendent.
El sediment que forma aquests lòbuls està constituït per
blocs de granitoide i micacita nodulosa, essent els més
abundants i els de majors dimensions els primers. Els blocs
més grans no sobrepassen els 2 metres d’eix llarg, essent
però la majoria dels blocs de dimensions decimètriques. Els
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blocs són subangulosos i subarrodonits i presenten
facetament i estriament. La matriu d’aquest sediment és
lutítico-sorrenca, de color marró fosc, presenta compactació,
però no molt acusada. El conjunt del sediment és matriusuportat.

Com a sediment que representa aquesta fase tenim el till
supraglacial que arriba fins a l’alçada de Els Pomers, definit al
punt 1 de l’apartat de modelat glacial. No s’observen cordons
morrènics que representin aquesta fase, ni laterals ni frontals.

Per les característiques dels blocs, que es presenten estriats
i facetats i la matriu que presenta compactació, s’ha de pensar
que es tracta d’un sediment que hauria viatjat sota una
càrrega glacial, per tant és un till subglacial. Això vol dir que
aquest sediment hauria estat originat per la glacera de
plataforma del Planell de Campcardós, definida per Gómez
(1987).

Els cordons morrènics laterals no haurien estat molt ben
desenvolupats degut a la poca estabilitat d’aquesta fase i
haurien estat erosionats i tapats pels posteriors dipòsits
periglacials. El cordó morrènic frontal no s’observa ja perquè
va esser erosionat o perquè la fase de màxim extensió no va
ser suficientment estable com per donar lloc a un arc morrènic
frontal.

14 i 15. Forat del Bou i Coma Pregona.

No s’ha pogut obtenir informació sobre l’alçada de la llengua
de glaç en aquesta fase.

El fet que actualment s’observin lòbuls és degut a la posterior
dinàmica periglacial que hauria actuat sobre el sediment
d’origen glacial, formant lòbuls de solifluxió o geli fluxió.
Aquests dos afloraments corresponen a dos circs orientats
cap al Sud-Oest.
Els sediments d’aquests dos afloraments són similars, per
tant també seran descrits conjuntament com en el cas de els
punts 11 i 12. De la mateixa manera que en els punts 11 i 12
aquí també es troben dos tipus de sediments:

14.1. i 15.1. Aquest sediment està format per blocs de
granitoide i de micacita nodulosa, els primers són més
abundants i van de decimètrics fins als 7 metres d’eix llarg, els
segons són menys abundants i no passen del metre per al
que fa a l’eix llarg. Són blocs angulosos i subangulosos i
presenten poc facetament i gens d’estriament. La matriu és
lutítico-sorrenca, de color marró fosc i no presenta
compactació. El sediment en conjunt és matriu suportat.
Topogràficament aquest sediment forma petits monticles
donant un aspecte ondulat.
Per la manera com es presenten els clastes, sense
estriament i amb poc facetament, la nul·la compactació del
sediment i el context geomorfològic on es troba, sota un circ
glacial, es tracta d’un till supraglacial dipositat per les glaceres
que ocuparien aquests dos circs., tributàries de la glacera de
la vall del Duran, ja que arriben a connectar amb aquesta.

14.2. i 15.2. Aquest està format per blocs de granitoide i per
blocs de micacita nodulosa. Els blocs de granitoide són més
grans que els de roca metamòrfica de contacte, els més grans
fan 2 metres d’eix llarg. Els blocs no estan ni facetats ni
estriats i són angulosos. No hi ha presència de matriu en
aquest sediment, per tant és un sediment clast-suportat. A
partir d’aquesta descripció es veu que correspon a un
sediment de glacera rocallosa, com en anteriors casos
descrits.
********************************************************
Un cop definida la geomorfologia glacial de la vall
s’identificaran les diferents fases de la glaciació Würm
definides per Bordonau (1992) en altres zones del Pirineu, les
quals van esser definides mitjançant datacions relatives i
absolutes. Pel que fa a la cronologia de datació de les fases a
la vall del Duran, únicament s’han utilitzat criteris de
cronologia relativa, segons la posició dins la vall i respecte
d’altres elements geomorfològics.
Les fases diferenciades a la vall del Duran són les següents,
de més antigues a més modernes:
1. Fase de màxima extensió glacial.

En aquesta fase l’extensió de l’aparell glacial de la vall del
Duran és d’ 9125 metres, mesurant des de el pic de Calm
Colomer.

2. Primera fase estable en el retrocés.

Com a forma i sediment que representi aquesta fase hi ha
els cordons morrènics laterals de Serrat d’en Coma i Bosc de
Sequers.
En aquesta fase es conserven bé els cordons morrènics ja
que hauria estat una fase més estable. El que no es conserva
és el cordó morrènic frontal, segurament erosionat degut a la
dinàmica glacial.
En aquesta fase l’extensió de l’aparell glacial de la vall del
Duran és d’ 6250 metres. Això representa un retrocés de
l’aparell glacial de la vall del Duran entre la fase de màxima
extensió i aquesta d’ uns 2875 metres.
En aquesta segona fase observada, el gruix de glaç, a
l’alçada del Serrat d’en Coma era, com a mínim, d’ uns 70
metres, que és l'alçada d’aquest cordó morrènic lateral
respecte l’actual riu Duran.
3. Segona fase estable en el retrocés.

Com a dipòsit característic d’aquesta fase hi ha el arc
morrènic frontal de Camp Llong.
En aquesta fase l’extensió de l’aparell glacial de la vall del
Duran és de 4675 metres. El retrocés del front glacial entre
aquestes dues fases és d’ 1575 metres.
En la tercera fase el gruix de glaç mínim, a l’alçada de l’arc
morrènic frontal de Camp Llong era de uns 15 metres
aproximadament, que és l’alçada d’aquest arc respecte el riu
Duran.
4. Tercera fase estable en el retrocés.

Com a forma característica d’aquesta fase hi ha l’arc
morrènic frontal de Els Graus, descrit en el punt 6.

En aquesta fase l’extensió de l’aparell glacial de la vall del
Duran és de 3350 metres. El retrocés entre del front glacial
entre aquesta fase i l’anterior és d’ 1325 metres.
El gruix de glaç en aquesta fase seria, com a mínim, d’ uns 7
metres, que és l’alçada de l’arc morrènic frontal de Els Graus.
5. Fase de glaceres rocalloses.

En aquesta fase es formen totes les glaceres rocalloses
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observades a la zona. En algunes d’aquestes glaceres
rocalloses es poden observar clarament dos cordons que
correspondrien a dues fases diferents en la formació
d’aquestes glaceres. Aquest seria el cas de les glaceres
rocalloses de les de Coma Pregona i de Forat del Bou.
Aquestes dues fases correspondrien amb les descrites per
Jalut (1973), Dryas recent i Dryas antic.

Aquestes serien les fases del darrer cicle glacial a la zona
estudiada. Val a dir que la primera fase que observa Bordonau
(1992), la fase d’estabilització pre-màxim, no ha estat
observada a la vall del Duran, no s’ha observat cap sediment
que pugui correspondre a aquesta fase. Les fases històriques
definides per Bordonau (1992) tampoc s’han observat a la vall
del Duran.
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Taula-I
Correlació entre les cronologies de Bordonau (1992)
al Pirineu i la cronologia de la vall del riu Duran.
Edat en
anys B.P.

Bordonau,J. (1992).

Vall del riu Duran
Fase

Dipòsit representatiu

>50000 anys

Estabilització pre-màxim

No observada.

No observat.

Entre
45000 i 50000 anys

Màxim glacial.

Fase de màxima extensió
glacial.

Till supraglacial de Els Pomers.

Entre
31000 i 45000 anys

Estabilització post màxim.

Primera fase estable en el
retrocés.

26000 anys

Glaceres de vall.

Entre
13000 i 16000 anys

Segona fase estable en el
retrocés.

Glaceres en altitud.

Tercera fase estable en el
retrocés.

Entre
10000 11000 anys

Glaceres rocalloses

Glaceres rocalloses

G.r. de Clot de Torer, Clot de
Fontberenella, Coma
Pregona,etc...

No observades.

No observats.

Entre
100 i 300 anys

Fases històriques.

Cordons morrènics laterals de
Serrat d’en Coma i Bosc de
Sequers.
Arc morrènic frontal de Camp
Llong.

Arc morrènic frontal de Els Graus.
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Els bolets i la Cerdanya (III)
Per Josep Ballarà—jbcortinarius@telefonica.net

Paraules clau: Agaricales, Cortinarius, corologia, taxonomia,
Cerdanya.
INTRODUCCIÓ

Píleu de 40-85 mm, inicialment convex, amb el marge involut,
passa a pla-convex, amb el marge estès, lobulat; cutícula viscosa, de color ocre brunenc, ocre grogós fort, alguna traça
més rogenca, (Ség. 203, 215, 250), sense restes velars.

L'autor continua estudiant i descrivint alguns nous tàxons per
la llista micològica de Cerdanya, en especial espècies del
gènere Cortinarius, la major part d'ells provinents de troballes
recents, ja siguin recol·leccions personals, aportacions de
col.laboradors o provinents de les Exposicions micològiques
anuals del Museu Cerdà de Puigcerdà. Representa una continuació dels treballs Els bolets i la Cerdanya (Ceretània 2: 2130, 2002) i Els bolets i la Cerdanya (II) (Ceretània 4: 11-20,
2005).

Làmines denses, amples, de gruix mitjà, uncinades, amb depressió evident, inicialment de color blau lilací elèctric (Ség.
559, 560), amb l'aresta serrata i llargament colorejada.

MATERIAL I MÈTODE

Carn fibril·losa, de color blanc marfil pàl·lid al píleu i centre de
l’estípit, blau lilacina als marges, una mica més ocràcia al
bulb, amb sabor suau i olor lleugera, acidulada-fruitada.

Per terme general, i quan no s'indica el contrari, l’estudi macroscòpic i microscòpic dels tàxons s’han realitzat utilitzant
material fresc. Per l’anàlisi colorimètric s’han seguit les taules
de colors de SÉGUY (Ség. 1936) i CAILLEUX (Cx, 1981).
De totes les espècies citades en aquest treball, en conservem
mostra d’herbari (JB), fitxa tècnica, i de la majoria, diverses
fotografies. L’estudi microscòpic s’ha realitzat amb un microscopi Nachet de 1400x amb càmara clara i contrast de fases.
LOCALITATS DE RECOL.LECCIÓ

1- CG9294 Lles, boscos silicícoles de Pinus mugo ssp. uncinata, i de Pinus sylvestris en els estatges més baixos.

2- CG9889 Pi, boscos calcícoles de Pinus sylvestris, Abies
alba i Pinus mugo ssp. uncinata.

3- DG0887 Masella, boscos silicícoles de Pinus sylvestris;
clapes d'Abies alba.

4- DH0000 Meranges, boscos silicícoles de Pinus mugo ssp.
uncinata.
DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES

C. barbaricus (Brandrud.) Frøslev, T.S. Jeppesen & Brandrud.

Estípit de 50-90 x 10-15 (bulb 17-25) mm, llarg, acabat en un
bulb marginat evident, més aviat aplanat; de consistència fibril·losa, inicialment de color blau lilací pàl·lid, elèctric a l'àpex,
present sobretot en la depressió apical, més blanquinós lluent
cap a la base, a poc a poc més brunenc pàl·lid per la manipulació i per l'esporada.

Reaccions químiques: KOH, granatós sobre la cutícula i sobre l'exterior del bulb, brunenc sobre la carn; negatives amb
els altres reactius habituals.

Espores el·lipsoïdals de front, amb apicle poc prominent, d'amigdaloïdes a subcitriformes de perfil, amb berrugues denses,
crostoses, de tamany mitjà, que li donen un aspecte crenat al
contorn, de (12,5) 13-14,5 x 7,5-8 (8,5) µm. Q= 1,73-1,89.
Basidis tetraspòrics.
Hàbitat: Coníferes subalpines, de preferència calcícoles.

Material estudiat: (2) Pi, 1600m, bosc subalpí humit d'Abies
alba, amb sotabosc arbustiu de Buxus sempervirens, sobre
sòl bàsic més o menys descalcificat; 10-10-2009, leg. i det. J.
Ballarà; herb. JB- 6900/09.

Observacions: Difereix dels altres Calochroi que fructifiquen
sota coníferes per unes espores de mida més gran, i unes
belles coloracions lilacines, vives i lluminoses tant a les làmines com a la part superior de l'estípit; de coloracions menys
vistoses, i més grogoses és C. barbarorum Bidaud., MoënneLocc.. & Reumaux, que presenta també unes espores menors;
C. haasii (M.M.Moser) M.M.Moser alterna unes lámines lilacines amb un píleu i un miceli grogosos i, sobretot, la presència
d'abundants restes velars bru ocràcies sobre el píleu.

= C. calochrous var. barbaricus Brandrud.
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C. caesiocinctus Kühner ex Kühner

= C. caesiogriseus Jul. Schäff., 1951
Non C. caesiocinctus ss. Bidaud et al., 1994

lis M.M. Moser, enquadrat per l'autor dins la secció Calochroi
M.M.Moser & Horak; és de mida més gran, coloracions més
pàl·lides, vel lilací i reacció de la cutícula al KOH de color rogenc.
Cortinarius pseudocolus M.M. Moser

Píleu de 40-70 mm, inicialment convex, aviat pla-convex, amb
el marge molt lobulat; cutícula llisallisa, glabre, higròfana, ;
brunenca, bru rogenca, més fosca al centre; s'asseca des de
la vora, esdevenint beix, bru-beix pàl·lid, amb el centre més
fosc, quasi negrós per la presència de necropigments (Ség.
134, 135, centre 71, 121).
Làmines poc denses, amples, amb lamèl·lules, escotades,
beix brunenc, bru (Ség. 705, 695) amb l'aresta finament serrataserrada, llargament blanquinosa; sense restes lilacinesliles.

Píleu de 40-80 mm, llargament convex i amb el marge involut;
higròfan, inicialment amb restes velars lilacines, pàl·lides
(Ség. 237-238), que aviat s'esvaeixen, dominant el fons beix
ocraci, ocre crema (Ség. 337-338), i amb traces verdosesolivàcies sobretot a les vores (Ség. 424-425).
Làmines mitjanament denses, gruixudes, amples, d'escotades a uncinades; inicialment de color lilací pàl·lid (Ség. 23-24),
poc a poc més bru lilacines; aresta finament serrata, del mateix color que la resta.

Estípit de 40-70 x 10-12 (bulb 17-20) mm; cilíndric, poc llarg,
fibril·lós, acabat en un bulb marginat; blanquinós, amb l'àpex
lleugerament lilací pàl·lid i bulb més ocraci; abundants restes
cortiniformes, lilacines pàl·lides; poc a poc amb coloracions
més ocràcies per la manipulació.
Carn blanc marfil pàl·lid al píleu i el bulb, blanca al centre de
l'estípit i gris lilacina a les vores; sabor suau i olor poc definit.

Reaccions químiques: KOH, carmesí (Ség. 72-73), sobre la
cutícula, beix rosat pàl·lid sobre la carn del píleu i beix-rogenc
sobre la del bulb; tintura de guaiac, metol i fenol-anil·lina, negatives; TL4 descoloreix la cutícula en groc ou.

Espores el·lipsoïdals de front, amb lleuger umbó, de subamigdaloides a subcitriformes en vista lateral, amb berrugues denses, de tamany mitjà i fins 0,5 µm d'altura, mig crostoses, de
(10,5) 11-11,9-13 x (6) 6,5-6,7-7 (7,3) µm. Q= 1,7-1,78-1,85.
Hàbitat: Boscos subalpins de coníferes i mixtes.

Material estudiat: (2) Pi, 1600m, bosc subalpí humit d'Abies
alba, amb sotabosc arbustiu de Buxus sempervirens, sobre
sòl bàsic més o menys descalcificat; 20-10-2007; leg. i det. J.
Ballarà & R. Mahiques; herb. JB-5937/07. Ibid, el 10-10-2009,
leg. i det. J. Ballarà; herb. JB- 6899/09.

Observacions: Tàxon molt proper sinó idèntic a C. caesiogriseus Jul. Schäff., descrit per M.MOSER (1960: 218) tot i que
sembla diferir-ne pel sabor amargantós, inconstant, la fructificació sota planifolis i l'absència de reaccions químiques; possiblement aquesta sigui únicament una descripció incompleta
del tàxon que ens ocupa. C. dionysae Rob. Henry és de coloracions més fosques, espores més estretes, hàbitat més ampli
i evident olor farinosa. C. parasuaveolens Bon & Trescol
(1988) és un tàxon molt variable i abundant en boscos de planifolis termòfils mediterranis, de mides una mica menors,
presència de tonalitats lilacines molt fugaces al píleu i làmines,
i espores una mica menors. Veiem molt proper el C. spectabi-

Estípit de 40-80 x 8-16 mm, de consistència fibrosa, elàstica;
llarg, lleugerament claviforme, a vegades una mica fusiforme;
amb restes abundoses blanquinoses de vel sense formar franges; de color beix blanquinós, beix pàl·lid, la meitat inferior
està coberta per evidents restes de vel general rogenques,
(Ség. 152, 93, 167 pàl.lids).

Carn fibril.losa, de color beix en totes les parts, amb sabor
suau i olor acidulada, que recorda la de Lactarius salmonicolor.
Reaccions químiques: KOH, negrós sobre la cutícula, bru
lilací, després negrós sobre la carn.

Espores el·lipsoïdals en vista frontal, amigdaloïdes en vista
lateral, amb ornamentació densa, mitjana, mig alta, que li donen un aspecte crenat al contorn, de (7) 7,5-8,5-9 (10) x (5)
5,5-5,6-6 (6,5) µm. Q= 1,4-1,51-1,55 (1,65).
Hàbitat: Boscos de planifolis i coníferes calcaris, sobretot associat a Abies alba, en grups, sovint cespitosos.

Material estudiat: (3) Masella, 1600m, bosc subalpí humit de
Pinus sylvestris i Abies alba, sobre sòl bàsic més o menys
descalcificat, en grups, alguns cespitosos, el 11-09-2009; leg. i
det. J. Ballarà; herb. JB- 6663/09.

Observacions: Dins la mateixa secció, caracteritzada per
espècies amb un evident vel general rogenc, C. bulliardii
(Pers.: Fr.) Fr. és el tàxon més conegut i suposadament més
estès, de coloracions pàl·lides, beix pàl·lid en estat sec, presenta tonalitats lilacines a les làmines i àpex estipital, aresta
concolor, fructifica sota planifolis de manera isolada, i les espores són de mida una mica més gran. C. neocolus Reumaux
& Fdez.-Sasia (2009), tàxon molt proper de C. bulliardii, sembla presentar alguns caràcters creuats amb C. pseudocolus:
aspecte estilitzat, hàbitat i mesures esporals com el primer, i
ennegriment del carpòfor i làmines brunes amb aresta pàl·lida
com el segon. Vist això, possiblement la raó estigui de la mà
de BRANDRUD et al. (1990) al considerar C. pseudocolus una
simple forma de C. bulliardii adaptada a coníferes. Hi afegim
C. neocolus com una altra forma, estilitzada de planifolis.
Cortinarius uraceovernus Rob. Henry ex A. Favre et Vialard

Píleu de 22-45 mm, ferm, convex-acampanat, conservant un
umbó obtús; marge involut, lacerat, lleugerament estriat per
transparència; cutícula llisa, inicialment amb restes velars fibril.loses, pàl.lides, que es dissocien i acaben esvaïnt-se,
higròfana, amb el centre bru fosc (Cx T-11), després bru rogenc (Cx S-19), amb el marge més pàl·lid; presència d'abundants necropigments amb l'envelliment.
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verdós i presència de petites granulacions verd fosc a l'interior
dels basidis.
Cortinarius vernus var. nevadavernus Suár.–Sant. & A.
Ortega, = C. vernus H. Lindstr. & Melot

Làmines mig denses, gruixudes, amples, uncinades, ruguloses, inicialment bru grisenques (Cx P-29), després més bru
rogenques (Cx S27); aresta sencera, concolor, inicialment
més pàl·lida.

Estípit de 35-55 x 6-8 (8-12) mm, fibril·lós, cilíndric lleugerament engruixit a la base, fibril·lós longitudinalment, amb escasses restes de vel i base blanquinosa, tomentosa; grisenc,
amb llegueres tonalitats verdoses (Cx M-75), amb una tendència a l'enrogiment cap a la base (Cx S-33).

Carn compacta, de color brunenc pàl·lid en el píleu i l'àpex
estipital, bru fosc (Cx T-33) o bru rogenc verdós a la resta de
l'estípit; olor y sabor suaus.
Reaccions químiques: KOH, bru fosc olivaci (Cx T-71) sobre
la carn i sobre la cutícula pileal; FA, positiu en 5 minuts.

Espores el·lipsoïdals, amb berrugues aïllades, grans, que
presenten un contorn dentat, de (7) 7,5-8,5-10 x 5-5,5-6 µm.
Q= (1,3) 1,5-1,6-1,7 (1,8).
Hàbitat: Boscos subalpins de Pinus sylvestris sobre sòl àcid o
neutre.

Material estudiat: (1) Lles, 1700 mts, diversos exemplars
entre molses, sota Pinus sylvestris, el 03-05-2009, leg. i det. J.
Ballarà; herb. JB-6477/09.

Observacions: Es caracteritza per la seva fructificació primaveral, àmplia distribució geogràfica en boscos silicícoles subalpins, basidiomes de mida mitjana, evident tendència a l'ennegriment i absència de tonalitats grogoses.
Trobem diferències en relació a les descripcions fetes d'aquest tàxon per part de BIDAUD et al. (2000: f. 479) i FAVRE
& VIALARD (2008: 22), com són la presència de necropigments i el ràpid ennegriment de la base estipital. A C. irregularis Fr. [( =C. paruraceus Melot (1986: 136)] no li ennegreix la
base de l'estípit ni presenta basidis amb granulacions verdoses; en canvi té en comú amb C. uraceus la tonalitat verdosa
més o menys evident en l'estípit (EYSSARTIER, 2008: 55). C.
colymbadinus Fr. ss. Melot (=C. isabellinus Fr., C. zinziberatus (Scop) Fr.) presenta tonalitats olivàcies més o menys grogoses en totes les seves parts. C. fulvoisabellinus Rob. Henry
vindria caracteritzat per les tonalitats blanquinoses, pàl·lides
en l'estípit i rosa pàl·lid a la carn (loc. cit.: 2008: 55), tot i que
en la interpretació de FAVRE & VIALARD (2008: 22) li atribueixen l'aparició de necropigments, i granulacions fosques
als basidis, però es diferencia dels exemplars descrits pel color del píleu, bru-lleonada i un estípit de forma fusiforme i sense ennegriment. C. uraceus Fr. (= C. rigidipes M.M. Moser, =
C. viridipes M.M. Moser, sec. Melot) seria un tàxon més estilitzat, de fructificació tardorenca, amb un estípit més típicament

Píleu de 15-30 mm, convex, després aplanat, amb el marge
llargament involut; cutícula feltrada per les abundants restes
velars fibril·loses blanquinoses o gris pàl·lid, que es van dissociant en metxes floccoses, deixant una resta color canyella a
la vora; higròfana, de color bru rogenc (Cx R47) o brunenc
més o menys fosc.

Làmines mig denses, molt amples, escotades, amb l'aresta
sencera, inicialment més pàl·lida; inicialment de color bru grisenques (Cx M49), evolucionant a tonalitats canyella (Cx
P45), que és el color de l'esporada en massa.

Estípit de 30-50 x 5-7 mm, cilíndric, sovint tort, amb base lleugerament engruixida; presenta bandes anulars floccoses, la
majoria fugaces, blanquinoses, gris pàl·lid, amb el fons més
gris-brunenc (Cx M50).
Carn elàstica, poc abundant, rogenc fosc ( Cx T30) al píleu,
bru grisenca (Cx M50) a la part superior de l'estípit i més bru
rogenca a la meitat inferior (Cx R17); olor i sabor suaus.

Espores el·lipsoïdals, amb berrugues gruixudes que destaquen al marge, de (7) 7,5-8-9,1 (9,5) x 5-5,3-5,8 (6) µm. Q=
(1,3) 1,4-1,7 (1,8).
Reaccions químiques: KOH, gris fosc sobre la cutícula del
píleu, i verdós sobre la carne de la base estipital; FA, positiu
feble; guaiac positiu.

Hàbitat: Boscos subalpins de coníferes i planifolis, preferentment sobre sòls més o menys àcids.

Material estudiat: (4) Meranges, 1700 m, bosc de Pinus sylvestris sobre sòl silicícola, el 16-05-2009; leg.i det. J. Ballarà;
herbari JB-6489/09.

Observacions: Cortinari de fructificació primaveral, ben caracteritzat pel píleu bru fosc o molt fosc, la seva higrofaneitat,
les restes blanquinoses del vel, les tonalitats rogenques de la
carn a la base de l'estípit, i espores el·lipsoïdals. En el mateix
hàbitat i època de fructificació també trobem C. impolitus
Kauffman, però no té la carn estipital rogenca, i les espores
són diferents, amigdaloïdes més estretes, de quocient més
gran.
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La vegetació del tossal d’Isòvol
Per Enric Quílez Castro (equilezcastro@gmail.com). Fotografies: Francesc X. Esteban i Gael Piguillem.
El tossal d'Isòvol és una zona bàsicament de caràcter calcari,
amb algunes inclusions de terreny àcid minoritàries, que es
troba situat al municipi d'Isòvol, entre els pobles d'Olopte i
d'Isòvol, limitat a l'est per l'antic nucli d'Alf i a l'oest per l'estret
d'Isòvol, lloc on desemboca el riu Duran.
Aquest tossal rep una insolació considerable i no té gaire altura. Relativament aïllat dels vents freds que entren per la vall
del Querol, separa la gran vall cerdana de la Batllia de Bellver.
Això i el pas del riu Segre a tocar de l'estret, conformen un
microclima especial de caràcter gairebé mediterrani, cosa que
fa que trobem espècies vegetals i animals que no trobem en
altres indrets de la comarca.
La seva aparent extrema sequedat, que li dóna un cert aspecte de zona despoblada, és només aparent, ja que com a molts
d'aquests indrets, hi trobem una rica vegetació floral que mirarem de descriure.
A la part més baixa del tossal, entre els canals mig abandonats, podem trobar amb facilitat vegetació característica com
els lliris grocs (Iris pseudacorus). Però conforme anem avançant més cap al tossal, ja als seus peus la vegetació canvia
radicalment.
Hem de distingir, però, un sector nord-oriental, molt més humit
i exposat als vents frescals, d'un sector sud-occidental, més
sec i càlid, protegit dels vents del nord.
El tossal, tot i l'aparent sensació de zona despoblada i seca,
té alguns reductes, per on s'acumula la humitat, amb un increment notable de vegetació. És allà on trobarem algunes espècies de caire mediterrani, juntament amb les de les zones més
desprotegides, més típiques del clima mediterrani d'alta muntanya o del clima continental.

Adonis vernalis
Si continuem pujant pel sector oriental del tossal, trobarem
espècies característiques del clima mediterrani, com els timons (Thymus vulgaris) o els alls vermells (Allium sphaerocephalon).

Als primers replans, comencem a trobar la vegetació més estesa del tossal: l'Stipa pennata, la Centaurea scabiosa, la Globularia cordifolia o la Petrorhagia prolifera. En alguns forats
provocats pel relleu càrstic, s'acumula més la humitat i trobem
espècies com la Lactuca perennis.

Thymus sp.

Iris pseudacorus
SECTOR ORIENTAL DEL TOSSAL

Només arribar al tossal, al vessant oriental d'aquest, a prop de
la cantera, trobarem una important població d'Adonis vernalis,
planta protegida que configura el PEIN del Tossal. A la part
inferior, als camps, trobem l'Adonis aestivalis, generalment en
la varietat citrina, juntament amb les vistoses Agrostemma
githago.

Si ens dirigim cap al nord, direcció cap a Olopte, la vegetació
canvia. Trobem espècies com l'Helianthemum nummularium,
l'Helianthemum oelandicum, la Globularia vulgaris, la característica Aegilops geniculata, la Sanguisorba minor o l'Hypericum perforatum. També podem trobar diferents espècies del
gènere Rosa.
SECTOR OCCIDENTAL DEL TOSSAL

A la part més occidental, a prop d'on el tossal limita amb el riu
Duran, trobarem abundant flora que podríem distribuir en dos
grans grups: una de caràcter més mediterrani sec i una altra
més de regions mediterrànies humides. Ambdues regions es
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troben fortament barrejades i no té gaire sentit diferenciar-les.
Així, ja al costat de la carretera podem trobar espècies com el
Tragopogon crocifolius, els híbrids Antirrhinum latifolium, la
Scandix pecten-veneris, que només trobem en aquest sector
de Cerdanya, les dues saponàries: la Saponaria ocymoides,
més primerenca, i la Saponaria officinalis; la Crupina vulgaris,
la Delphinium verdunense o el vistós Lathyrus cirrhosus, de
color rosat i amb una flor força gran, dins de la fabàcies.

Conforme anem pujant, trobem l'Anthyllis montana, amb abundants poblacions, l'Astragalus monspessulanus, el Marrubium
vulgare, l'Ornithogalum umbellatum, més escàs; alguns
Rhamnus, que desprenen una intensa olor de mel i la Sideritis
hirsuta.

Al sector més rocós, trobem espècies com el Sedus acre, com
a representant de les crassulàcies; la poc comuna Silene otites, el Teucrium aragonensis, que presenta aquí el seu límit
oriental de distribució comarcal o l'estrafolària Aristolochia
pistolochia, planta nutrícia de la papallona arlequí (Zerynthia
rumina), essent un dels pocs llocs de la comarca on és citada.

Teucrium aragonensis

Allium sphaerocephalon
També al costat de la carretera mateix, podem trobar diferents
espècies de Rubus, la Verbena officinalis o el Telephium imperati.

Pels primers vessants d'aquesta regió del tossal, comencem a
trobar espècies vistoses com la Papaver rhoeas o la més discreta Papaver dubium; la Chicorium intybus, amb vistoses
flors blavoses, la Convolvulus arvensis, la típica corretjola que
es troba relativament a prop de poblacions d'una altra Convolvulus: la Convolvulus cantabrica; la Santolina chamaeciparissus o la Stachys recta.

Antirrhinum latifolium

No podem oblidar-nos d'una de les plantes més abundants del
tossal, especialment de les zones molt insolades: es tracta del
boix (Buxus sempervirens), que no sol crèixer gaire per la
manca d'aigua, però que ocupa una bona part de la superfície
del tossal.
Al sector més humit, a mig aire del tossal, trobem plantes com
l'Artemisia absinthium, de la qual es pot fabricar el licor d'absenta; l'Erodium ciconium, varietat molt més vistosa que la
comuna Erodium cicutarium, també present a la part baixa del
tossal; el Geranium pusillum, que perd fàcilment els pètals; la
Knautia arvensis, al sector més humit; el Lathyrus sphaericus,
així com la Reseda luteola i la Reseda phyteuma, que sol assolir tamanys força respectables.

Aristolochia pistolochia
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TRADICIÓ DE COLLIR HERBES

El tossal d'Isòvol i les muntanyes adjacents tenen una tradició
milenària de ser bones productores d'herbes remeieres. Si
extenguéssim la recerca floral als tossals veïns, veuríem augmentar considerablement el nombre d'espècies d'ús medicinal
tradicional.
Especialment, hi ha una gran tradició, d'origen molt antic, possiblement, d'anar a collir herbes la matinada de Sant Joan,
que és quan, segons la tradició popular, les herbes tenen més
força i els efectes medicinals que porten estan potenciats.
Possiblement el tossal i les muntanyes veïnes fossin a l'època
preromana algun tipus de muntanya màgica, com ho provarien
la presència i referències a menhirs a la zona i a rituals
màgics durant la nit de Sant Joan, al poble d'Isòvol o la forta
tradició d'anar a collir herbes guaridores la matinada de Sant
Joan.
BIBLIOGRAFIA
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TROBALLA D’UNA NOVA LOCALITAT A LA CERDANYA DE
L'ESPÈCIE THYMELAEA TINCTORIA SUBSP. NIVALIS (Ramond)
Nyman
Gael Piguillem Boladeras - gael@bdpcenter.com
Enric Quílez Castro - equilezcastro@gmail.com

Resum - Trobada una nova localitat de Thymelaea Tinctoria
subsp. nivalis (Ramond) Nyman a Prat de Cadí, a la Cerdanya.

Resumen - Hayada una nueva estación de Thymelaea Tinctoria subsp.nivalis (Ramond) Nyman en Prat de Cadí, en la Cerdanya.
Summary - Located a new place of Thymelaea Tinctoria
subsp. nivalis (Ramond) Nyman in Prat de Cadí, in Cerdany
valley.
Keywords: thymelaea, tinctoria, nivalis, Cerdanya.

Es tracta d'un tàxon bastant rar, de distribució prepirinenca,
que floreix entre maig i juny. La seva forma és la de camèfit i
pertany a la família de les timelàcies.
OBSERVACIONS

Es coneixien colònies d'aquesta espècie a la part superior de
la vall de Pi i a la serralada del Cadí, en general, tot i que no
se cita específicament Prat de Cadí.
Les fotografies es van prendre amb una càmera Canon EOS
40D.
AGRAÏMENTS

Voldríem agrair la col·laboració del botànic Pere Aymerich per
la identificació d'aquesta espècie.
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- Flora Manual dels Països Catalans / Oriol de Bolòs, Josep
Vigo, Ramon Masalles, Josep Ninot / Pòrtic
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INTRODUCCIÓ

Els membres del Grup de Recerca de Cerdanya es dediquen
de manera sistemàtica des de l'any 2004 a recopilar informacions corològiques sobre les diferents espècies de fanerògames de la Cerdanya, a fi de realitzar un llibre sobre la flora
cerdana i un mapa corològic d'aquesta. A tal efecte, es prospecta sistemàticament el territori.
LOCALITAT DE RECOL·LECCIÓ

Un dels dos autors de l'article, el Gael Piguillem, estava fotografiant fritil·làries a Prat de Cadí, quan va trobar aquesta flor
a la zona de les tarteres de Prat de Cadí, a una cota aproximada de 2.000 m.
DESCRIPCIÓ

Com es pot veure a la fotografia, els exemplars es trobaven
en unes quantes mates a nivell de terra, enmig de les tarteres,
en zona terrosa i es trobaven florides (31/05/2009).
Aquesta espècie és típica de pradells i matollars assoleiats de
substrat calcari. Es troba als estatges montà i subalpí, entre
els 1.000 i els 2.000 m. Aquí la trobem al seu límit de distribució superior.
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Els càtars a la Cerdanya: Invasors o
dissidents?
1

Per Carles Gascón Chopo

El catarisme com a objecte d’interès historiogràfic és una
matèria de difícil interpretació, no tan a causa d’una suposada
manca de fonts —un argument sempre molt avinent per presentar els càtars sota una aura de misteri, però que reflecteix
greus mancances en la recerca— com per culpa de les connotacions ideològiques que acompanyen d’una manera tossuda
la percepció d’aquells bons homes, bé com els primers feministes, com els ancestres de la democràcia, els predecessors
de la reforma protestant o els dipositaris d’una somiada nació
catalano-occitana, segons les preferències de cada autor.
En qualsevol cas, si el catarisme estudiat en la seva globalitat
sol ser objecte d’interpretacions esbiaixades que indueixen a
greus errors, quan s’estudia a un nivell local els problemes es
multipliquen a causa, normalment, de l’afany de forçar la
presència de càtars allà on és, si més no, dubtosa o poc documentada, ja que, tal com han demostrat els francesos, la
presència de càtars en un indret determinat pot convertir-se
en motor de desenvolupament local a través del turisme anomenat cultural. D’aquesta manera, determinades iniciatives
del nostre àmbit geogràfic, parlen de càtars al Solsonès o exageren fins a l’extrem el paper dels barons de Pinós com a suposats protectors de càtars a la seva vila de Bagà.
El cas de Cerdanya no va exactament en aquesta direcció: la
presència de càtars a la Cerdanya està ben documentada
durant bona part del segle XIII. Per citar algun exemple, podem esmentar la presència de determinats veïns de Puigcerdà
i de la vall de Querol a Montsegur mentre durà el setge dels
croats2 o la presència de l’inquisidor Pere de Tenes a Puigcerdà l’any 1238 en la seva tasca de persecució d’heretges3.
La qüestió en aquest cas radica més aviat en la naturalesa
que sovint s’ha atribuït a aquesta presència herètica a l’alta
vall del Segre, lligada pel que fa als seus orígens amb un episodi que certa historiografia ha volgut batejar com la “invasió
càtara de la Cerdanya” i que caldria revisar per entendre la
presència de càtars en aquests territoris.
Cal buscar l’origen d’aquesta teoria invasionista en els treballs
de Maties Delcor (1919-1992), prevere, teòleg, exegeta i historiador, el qual va compaginar la seva tasca docent en importants institucions franceses amb les seves nombroses aportacions a la historiografia de la seva Cerdanya natal a través
d’articles i publicacions diverses. Pel que fa a l’estudi del cata-

risme, la seva gran aportació fou l’article titulat La société cathare en Cerdagne: nobles et bergers du XIIe au XIVe siècle4,
redactat sota la seva particular percepció del fenomen del
catarisme, molt pròxima a la de la historiografia catòlica francesa que es tradueix en una visió força crítica vers aquestes
doctrines titllades d’herètiques per Roma.
Essencialment, Delcor ordenava i sistematitzava en el seu
treball una sèrie de dades que ja eren conegudes pel gran
historiador del catarisme català, en Jordi Ventura. A partir
d’aquestes dades, i guiat per la seva visió crítica del catarisme, en Maties Delcor creà un discurs en el qual pretenia explicar el catarisme cerdà com un fenomen promogut d’una forma
activa per la família vescomtal de Castellbò —és a dir, extern
a la societat cerdana—, i minoritari, ja que la seva influència
es limitaria bàsicament a les famílies nobles i a un nombre
reduït de pastors o de petits artesans. De forma coherent amb
aquesta minimització del catarisme i amb la culpabilització
d’una sèrie d’agents forans en la seva introducció, en Delcor
interpreta la introducció del catarisme a Cerdanya com un fet
traumàtic i força puntual, que tindria lloc a la darreria del segle
XII i que estaria farcit de violències i sacrilegis contra els temples catòlics i els seus ministres; en definitiva, com una veritable invasió que resulta d’una lectura carregada de prejudicis
d’un document de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell que recollia d’una manera sistemàtica tots els greuges comesos pels
Foix i els Castellbò contra els béns i els dominis de l’Església
d’Urgell5.
Les tesis d’en Maties Delcor sobre la violenta arribada dels
càtars a la Cerdanya assolirien una certa difusió arran de la
seva intervenció en la redacció del volum dedicat a la Cerdanya de la Catalunya Romànica, editat l’any 1995; en aquesta
obra, Delcor miraria d’explicar la introducció del catarisme a
Cerdanya en un capítol que titulava La invasió dels càtars a la
Cerdanya6, un títol que, com ja hem explicat, faria una certa
fortuna en els posteriors discursos sobre el catarisme i crearia
una percepció molt determinada sobre aquest episodi històric.
Aquesta percepció, particularment grata per a la historiografia
d’arrel clerical, fou aprofundida en un nou treball, en aquest
cas d’en Cebrià Baraut, monjo de Montserrat, que recollí i
amplià les tesis d’en Maties Delcor en un article dedicat al
catarisme al bisbat d’Urgell. En el seu article, Baraut incidia en
els mencionats actes sacrílegs que es dugueren a terme al

Abreviatures: ACU = Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell; BnF = Bibliothèque Nationale de France.
Coneixem a través de diverses fonts la presència dels germans Berenguer, Joan i Bernat de Das, veïns de Puigcerdà, així com Arnau Narbona,
els seus germans Joan i Ponç y i la seva cunyada Arsenda, tots ells de la vall de Querol, a Montsegur durant el setge de les tropes franceses,
tots ells pròxims a la figura del bisbe Bertran Martí. Vegeu J. DUVERNOY (ed.), Dossier de Montsegur. Édition latine, Toulouse 1998, concretament els testimonis de Jordanus de Perella (p. 10), Adalaicis uxor quondam Alzevi de Massabrac (p. 27), Arpais uxor Guiraudi de Ravat (p. 29),
Berengarius Lavelanet de Avelaneto (p. 55), Gallardus del Congost de Redesio (p. 95-96), Raimundus de Perella (p. 104), Willelmus de Bonan de
Avellaneto (p. 122), Alzeu de Massabrac (p. 133), Poncius Sicre d’Illat (p. 141), i Arnaldus de Bretos de Berga Catalanus (p. 159).
3
Vegeu ACU, pergamí 145 x 200 mm., carp. núm. 5 del segle XIII, s/n. Aquest document recull una compareixença del comte Roger I de Pallars
davant de l’inquisidor Pere de Tenes. Sembla que s’hauria produït a Puigcerdà perquè és el notari d’aquesta població qui redacta el document.
4
M. DELCOR, “La société cathare en Cerdagne: nobles et bergers du XIIe au XIVe siècle”, Bulletin de Littérature Ecclésiastique, núm. 4-5, Toulouse 1979-1980, p. 279-304; p. 17-49.
5
El document en qüestió, redactat entre els anys 1239 i 1241, és l’anomenat Memorial dels danys donats per lo comte de Foyx i bescomte de
Castellbò a la iglesia de Urgell (en endavant, Memorial dels danys), que és recollit en un quadernet de pergamí dipositat a l’Arxiu Capitular
d’Urgell. El Memorial dels danys fou redactat per ordre del bisbe Ponç de Vilamur i tenia per objectiu demostrar davant de l’arquebisbe de Tarragona els arguments que justificaven el procés d’excomunió llençat per l’esmentat bisbe d’Urgell contra el comte Roger Bernat II de Foix, aleshores vescomte de Castellbò. Vegeu C. GASCÓN, “El saqueig de la catedral de la Seu d’Urgell a finals del segle XII, segons la versió d’Antoni
Fiter i Rossell”, Quaderns d’estudis andorrans, 8 (2006-2008), p. 84; vegeu J. DURAN-PORTA, “Memorial dels danys donats per lo comte de
Foyx i bescomte de Castellbò a la iglesia de Urgell”, La princesa sàvia. Les pintures de santa Caterina de la Seu d’Urgell, Barcelona/Vic 2009, p.
94.
1
2
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llarg d’aquesta particular invasió per identificar els agressors
com a càtars7. Ara bé, què hem d’entendre exactament amb
l’afirmació que la Cerdanya fou envaïda per càtars? Que els
bons homes combateren amb l’exèrcit invasor? Que aquest
exèrcit estava adoctrinat pels heretges? Que hi havia entre
aquestes tropes simpatitzants del catarisme? Cap d’aquests
extrems no queda clar en cap dels treballs esmentats, malgrat
que fóra bàsic mirar d’explicar-los per argumentar quines serien les motivacions de molts cerdans per adoptar les creences que d’una manera tan violenta haurien introduït els seus
invasors. Caldria, per tant, remetre’ns a les fonts.
Van envair els càtars la Cerdanya?

El Memorial dels danys és un document força extens que recull una confusa successió de violències que abarquen un
període de més de quaranta anys i que sembla que farien
referència a vuit o nou campanyes diferents, protagonitzades
pels comtes Ramon Roger i Roger Bernat II de Foix, i pel vescomte Arnau de Castellbò en combinacions diverses8. Tot i
que aparentment aquestes seqüències semblen ordenades
cronològicament, pel fet que la primera sembla la més antiga i
les més properes al moment de la redacció apareixen al final,
no hi ha de fet cap prova concloent que l’estructura del document segueixi aquest patró, ja que només s’incorporen les
dates dels esdeveniments més recents.
El primer capítol d’aquesta llarga sèrie és el que fa referència
al saqueig de la catedral de la Seu d’Urgell per Ramon Roger
de Foix, episodi que tingué lloc entre 1195 i 11969. A continuació, s’inicia una llarga sèrie que fa referència al saqueig sistemàtic d’un gran nombre de temples del comtat de la Cerdanya, que és atribuït a les tropes de Roger Bernat II de Foix i del
vescomte Arnau de Castellbò10. Aquest episodi que, cal recordar-ho, és redactat per establir una comptabilitat dels danys
causats a l’Església d’Urgell i que, per tant, incideix molt particularment en els béns eclesiàstics, detalla cadascuna de les
pèrdues materials, econòmiques i humanes provocades pels
assaltants sobre trenta esglésies cerdanes situades entre Coborriu de Talló i Sallagosa11. Al final de la relació, fins i tot
s’introdueix una estimació del valor dels danys causats en
50.000 sous, a banda de les penes de sacrilegi, a raó de trenta lliures cadascuna12.
Precisament, han estat les evidències d’aquests actes sacrílegs comesos per les tropes foixenques i de Castellbò les que
han servit a determinats estudiosos per vincular aquest episodi amb el catarisme. Entre aquestes accions, la relació de les
agressions a Cerdanya recull quatre episodis concrets de
violència orientada a la destrucció o a la profanació de símbols religiosos d’una forma aparentment gratuïta. Aquests
tenen lloc a Sanavastre, on, després de saquejar l’església,
els atacants trenquen el sagrari i espargeixen les hòsties “in

vilissimis locis” davant la presència d’Arnau de Castellbò13; a
Palau on, de manera similar, llencen les hòsties a un femer14;
a Urús, on trenquen un reliquiari15 i, finalment, a l’església de
Pedra, on preparen el seu menjar a l’interior del temple i fan
servir els braços de la creu per enfilar-se al cimbori16. En base
a aquests esdeveniments, Cebrià Baraut identificava els seus
autors com a càtars, atès que “el catarisme refusava la veneració del sant Crist i de les imatges dels sants, negava el dogma de la presència real, tenia per inútils els edificis sagrats i el
culte que s’hi practicava [...] Les coincidències entre la doctrina i la pràctica són en els casos referits [dels sacrilegis en
esglésies cerdanes] massa evidents i significatives, perquè
hom les pugui ignorar o considerar merament casuals”17. Amb
afirmacions com aquesta, incidia en la interpretació intrusiva
de la penetració del catarisme a la Cerdanya que ja havia proposat Maties Delcor.
Ara bé, per avalar aquestes tesis caldria aprofundir en el context d’aquesta suposada invasió de la Cerdanya. Sabem qui
comandava l’exèrcit que hi va penetrar i coneixem força bé el
seu itinerari a partir de la relació d’esglésies saquejades,
l’ordre de les quals ens presenta un itinerari des de ponent
fins a llevant —recordem que els dominis dels vescomtes de
Castellbò al Baridà podrien haver estat el punt d’inici de
l’expedició— sempre per la riba esquerra del Segre, mirant
d’evitar la proximitat de la vila reial de Puigcerdà, les milícies
de la qual eren temudes pels nobles expedicionaris, tal com
ho demostra el fet que l’arribada d’aquestes milícies urbanes a
Mosoll va valdre per foragitar uns homes comandats per Arnau de Saga que volien cremar el colomer d’aquest nucli amb
alguns dels seus veïns tancats a dins18.
Aquest episodi ens aporta una dada molt interessant: la de
l’antagonisme del bàndol reial, encarnat per les milícies de la
vila de Puigcerdà, a les tropes agressores, i també la presència de cerdans entre les files de les tropes foixenques i vescomtals, entre ells Arnau de Saga, un dels principals representants de la noblesa cerdana. No s’acaben aquí els esments de cerdans que participaren al costat dels pretesos
invasors: el document recull un B. de Toloriu, que es quedà
alguns dels llibres que foren sostrets violentament de
l’església d’Urús19, així com els homes d’Urtx, que van participar en la destrucció de l’església de Sanavastre20. D’altra banda, convé recordar que el mateix Arnau de Castellbò ostentava el títol de vescomte de Cerdanya, que li pervenia a través
de la seva àvia paterna, la vescomtessa Sibil·la, darrera representant directa d’aquesta nissaga d’origen cerdà21. La presència de cerdans entre les tropes agressores ens dibuixa un
escenari sensiblement diferent a l’imaginat fins ara.
L’any 1188, per exemple, el comtat de Cerdanya ja havia conegut un episodi de violències força similar, també amb notables pèrdues materials, econòmiques i humanes a mans de
les tropes que enfrontaven, en aquell moment, el vescomte
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Arnau de Castellbò i el senyor Arnau de Saga. Contràriament
a allò que podríem suposar, no es tracta en aquest cas d’una
invasió d’un vescomte urgellenc a la Cerdanya; notables aliats
cerdans fan costat al vescomte, entre els quals cal esmentar
un tal G. d’Alp, que va posar foc a una església sota
l’advocació de Sant Andreu i a R. d’Urtx, que va incendiar
Angostrina i va robar el bestiar dels seus veïns. Per la seva
part, Arnau de Saga no va dubtar a incendiar Urtx, Alp, Meranges i Talltendre22. Val a dir que aquest episodi de 1188 sol
inscriure’s en el decurs d’una llarga guerra sostinguda entre
els esmentats senyors per assegurar-se el predomini feudal
sobre el comtat de Cerdanya23; res més lluny, per tant, a una
invasió forana, ja que tots dos eren senyors cerdans que pretenien fer valdre la seva pròpia legitimitat i que comptaven
amb la presència de cerdans a les seves files.
En el present article proposem, per tant, que el saqueig recollit
al Memorial dels danys no seria el resultat d’una invasió
pròpiament dita, sinó de l’enfrontament dels principals senyors
feudals del comtat de Cerdanya, amb la voluntat d’assolir el
seu predomini, en plena relació de continuïtat respecte a una
situació que ja era coneguda, si més no, des de finals del segle XII. Així mateix, també plantegem una revisió de la data en
què va tenir lloc: és habitual situar la campanya com la continuació natural del saqueig de la catedral de la Seu, el qual
hauria tingut lloc entre els anys 1195 i 119624, d’acord amb la
seva relació de continuïtat dins del text del Memorial. Amb tot,
cal tenir present que aquesta continuïtat textual no reflecteix
necessàriament una continuïtat temporal, ni tan sols
d’ordenació cronològica25 i que, a més, l’adjudicació de
l’autoria del saqueig de la Seu al comte Ramon Roger de Foix,
no coincideix amb la de la campanya de la Cerdanya, atribuïda al vescomte Arnau de Castellbò i al comte Roger Bernat II
de Foix26, cosa que ja implica una clara solució de continuïtat
entre un esdeveniment i l’altre. Finalment, el naixement del
futur comte Roger Bernat II de Foix l’any 118927 fa que durant
el saqueig de la catedral de la Seu d’Urgell aquest no passés
de l’edat dels set anys, una edat totalment insuficient per dirigir cap campanya bèl·lica.
Arribats a aquest punt, proposem una cronologia més tardana
per la campanya de la Cerdanya, que podria coincidir amb la
lluita entre el vescomte Arnau de Castellbò i el seu senyor
teòric, el comte Nunó Sanç de Cerdanya, amb motiu de la
seva respectiva adhesió a cadascun dels dos bàndols nobiliaris que s’enfrontaren per assolir la influència a la cort del jove
Jaume I: els Montcada, amb els quals militava el vescomte
Arnau, i els Cardona, dels quals n’era partidari Nunó Sanç28.
Les lluites entre tots dos bàndols s’havien fet sentir poc abans
de 1226, any en què es pactà una treva, i suposem que
aquest context hauria estat propici per organitzar una cavalcada a la Cerdanya, on s’enfrontarien els partidaris de cadascun
dels dos bàndols a nivell local, en el cas d’Arnau de Castellbò

amb la participació del seu gendre, el comte Roger Bernat II
de Foix.
D’aquesta manera, ens allunyem de les tesis que sostenien
que aquest episodi obriria la porta a la introducció del catarisme a la Cerdanya: si per una banda no es tracta veritablement
d’una invasió de gent forana, de l’altra, l’episodi hauria tingut
lloc en un moment força avançat del segle XIII, un moment en
què el catarisme ja era un fenomen ben implantat a bona part
del Pirineu català. Quan es produeix, per tant, la introducció
del catarisme a la Cerdanya? I sota quins paràmetres?
Les tensions internes de la societat cerdana

El fet de qüestionar una introducció violenta del catarisme per
via d’una invasió no implica la negació dels seus orígens forans. El catarisme a la Cerdanya, com a la resta de Catalunya,
és un moviment de dissidència introduït des de la veïna Occitània, on havia assolit una implantació força preocupant per
a l’Església catòlica. Els continguts doctrinals del catarisme
són força complexos: lluny de les hipòtesis tradicionals que li
atribueixen una acusada influència oriental, pagana en els
seus orígens, els estudis més recents el caracteritzen com
una de les nombroses tendències derivades d’uns corrents
evangèlics radicals que, a partir de 1140 aproximadament,
comencen a fer-se notar en la seva crítica a l’esperit acomodatici de la jerarquia catòlica, la depravació moral del clergat
sorgit de la reforma gregoriana i la seva afecció a les temporalitats eclesiàstiques29. Si bé un dels principals trets distintius
del catarisme es troba en la creença en un doble principi de la
creació, creiem que els principis doctrinals del catarisme, per
ells mateixos, no resultaven necessàriament més atractius
que la doctrina catòlica: la implantació social de l’heretgia no
és una qüestió de continguts teològics pròpiament dits, sinó
que és un reflex dels problemes i les contradiccions internes
del teixit social que s’expressen a través de la dissidència30.
Segons afirma el medievalista Thomas N. Bisson, cap a finals
del segle XII es conjugaven a la Cerdanya bona part de les
tensions i els enfrontaments armats que oposaven el rei amb
els grans barons de Catalunya en una lluita per a l’obtenció de
la primacia política i social31. De fet, les violències de 1188
que enfrontaren Arnau de Castellbò i Arnau de Saga són considerades com el principal episodi d’alteració de l’ordre públic
recollit per la documentació del segle XII32. Els dos Arnaus es
jugaven el predomini sobre la Cerdanya, i sembla que fou el
de Castellbò qui guanyà la partida. Amb tot, el rei no estava
disposat a perdre el control sobre el seu comtat septentrional
en un moment en què tenia un alt interès estratègic per al
desplegament de la seva política occitana i, poc després del
final de les hostilitats entre tots dos senyors, va obtenir
l’homenatge d’Arnau de Castellbò pels castells de Sant Martí,
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Queralt i Miralles, que li pertanyien com a vescomte de Cerdanya que era33.
Precisament, la situació estratègica de la Cerdanya havia impulsat al rei Alfons a implantar-hi un major control. Incorporada al comtat de Barcelona l’any 1118, fins ben superada la
meitat del segle XII els petits senyors feudals continuarien
explotant les seves terres sense cap mena de supervisió
reial34. Amb la fundació de Puigcerdà, el rei inseria una potent
falca jurisdiccional amb la intenció de controlar efectivament el
territori cerdà35, cosa que, després de la pau de 1188, fariai
del vescomte Arnau de Castellbò un element aglutinador dels
temors nobiliaris davant de l’increment del poder reial a la
Cerdanya.
Probablement durant els darrers anys del regnat de Pere el
Catòlic, s’incrementaria la impopularitat del rei a la Cerdanya a
causa dels seus enormes deutes: si l’any 1210 es recaptava a
la Cerdanya, el Conflent i el Rosselló un bovatge que era en
realitat un subsidi per eixugar el deute reial36, l’any següent el
rei cedia tots els seus drets sobre aquests territoris a Guillem
de Creixell a canvi d’un subsidi de més de vint mil sous37.
D’aquesta manera, el vescomte Arnau de Castellbò, de qui es
testimoniegen les seves primeres relacions amb el catarisme
cap a finals d’aquesta segona dècada del segle XIII38, podria
consolidar la seva influència sobre els barons desafectes de la
Cerdanya i dirigir campanyes contra els interessos reials.
Aquesta realitat aproximaria diversos nobles cerdans a la realitat càtara a través de la seva relació amb la cort vescomtal
de Castellbò39 i també a través de les condemnes eclesiàstiques als saquejos als temples i les agressions als homes de
l’Església, les quals habitualment comportaven l’excomunió,
és a dir, l’exclusió de l’Església, i feien, per tant, particularment atractiu el discurs d’uns bons homes que predicaven la
salvació eterna sense estar supeditats al clergat catòlic i, per
tant, als efectes de les seves condemnes40.
Per la seva part, l’Església a la Cerdanya presentava unes
mancances susceptibles d’afavorir, en certa mesura, la implantació del catarisme. Recordem que tot el comtat formava
part del bisbat d’Urgell i que, per tant, l’Església urgellenca
tenia una notable projecció sobre la Cerdanya41. En contrapartida, i al llarg de tot el segle XII, observem que el comtat de
Cerdanya no disposava de grans institucions eclesiàstiques
com ara monestirs o altres instituts religiosos susceptibles
d’integrar al cos eclesiàstic els membres de les principals famílies cerdanes, tal com passava en altres indrets, els quals
haurien pogut garantir la seva afecció a l’Església en uns
temps en què això no era tan senzill.
En aquest sentit, els bisbes d’Urgell mantenien una enorme
capacitat d’intervenció en la vida religiosa de la Cerdanya, tal

com ho demostra, per exemple, la prohibició expressada pel
papa Alexandre III l’any 1178 d’edificar cap església nova a la
flamant vila de Puigcerdà sense l’autorització explícita del
bisbe d’Urgell42; és fàcil d’imaginar les traves que posaria el
bisbe d’Urgell a l’establiment de nous ordes religiosos a una
pròspera vila com Puigcerdà, ja que qualsevol fundació nova
podia comprometre el ritme de donatius pietosos que fins
aleshores tenien com a destí les arques de l’Església de la
Seu d’Urgell. Aquesta realitat, però, aniria en detriment de la
qualitat del clergat cerdà i de la militància dels fidels. Tampoc
no hi ajudarien gaire les violències feudals, amb tot el seu
seguit de robatoris i destruccions als temples i d’agressions
als homes de l’Església: un clergat empobrit i fins i tot desarrelat ben poc podia fer per als seus fidels43; coneixem fins i tot el
cas d’un clergue anomenat Pere que robava els homes de
Naüja44, un exemple que sens dubte contribuïa a estendre la
desafecció vers l’Església catòlica i els seus representants.
Ara bé, aquest aparent oblit de la Cerdanya per part de la jerarquia catòlica, no vol dir que determinades institucions eclesiàstiques no tinguessin interessos sobre el comtat pirinenc.
Des de mitjan segle XII el negoci ramader experimentava un
notable desenvolupament que va atreure l’interès de nobles,
ciutadans acomodats i grans fundacions monàstiques, molt
especialment de les noves abadies cistercenques de Poblet i
Santes Creus, a les quals s’atribueix un gran protagonisme en
el desenvolupament de la gran ramaderia transhumant a la
Catalunya medieval45. Tots dos monestirs, a través d’una
acarnissada competència, van aconseguir controlar, a partir
de la dècada de 1160, els drets de pastures d’àmplies regions
pirinenques a través dels seus contactes directes amb els
poders locals, bona part de les quals es trobaven al comtat de
Cerdanya46.
La gran afluència dels ramats monàstics sobre les pastures
cerdanes va suscitar els recels de les comunitats locals, que
presenciaven amb preocupació l’arribada de milers de caps de
bestiar forà que els disputaven unes pastures que havien
aprofitat des de sempre. Davant d’aquesta situació, el prestigi
acumulat pels monjos cistercencs, que ocasionalment acompanyaven els ramats al Pirineu, va caure en picat, i les amenaces de les comunitats locals farien cada cop més necessàries la protecció reial i la col·laboració de la noblesa local per
fer front als conflictes que esclataven amb certa freqüència47.
Davant d’aquesta realitat, la competència per les pastures
entre comunitats locals i representants dels grans monestirs
cistercencs podria haver enverinat les relacions amb els grans
portaveus de l’ortodòxia catòlica i obrir també les portes als
predicadors càtars. Tal com hem comentat, alguns monjos
acompanyaven ocasionalment els pastors en els seus recorreguts cap a la Cerdanya amb la finalitat d’estrényer els contac-
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tes amb la noblesa local, de negociar noves concessions i de
resoldre conflictes amb aquestes comunitats locals, precisament48, cosa que els feia particularment visibles en la seva
faceta més mesquina. En aquest sentit, i com a grans negociadors que eren, els monjos van saber fer-se amb una sèrie
de privilegis que els permetia establir una competència deslleial amb els ramaders locals. Aquest seria el cas del privilegi
de l’any 1173, pel qual el rei atorgava als monjos de Santes
Creus la preeminència de la seva paraula sobre la de qualsevol altre litigant per causa del bestiar, en cas de no existir cap
més prova49. Entre 1186 i 1187 el papa insistia sobre aquest
privilegi i, al mateix temps, prohibia que cap tribunal secular
no pugués jutjar cap monjo sota cap circumstància50.
D’aquesta manera, les temptacions monopolístiques que manifestaven els cistercencs sobre les pastures de la Cerdanya,
mostraven el pitjor d’ells, malgrat que originàriament havien
constituït un ordre religiós que despertava grans simpaties
entre els fidels pels seus ideals de pobresa evangèlica i puresa monàstica. Tot plegat, mostrava mostrava quina era la
plasmació sobre el terreny de les tesis de la supremacia de
l’Església que preconitzava la reforma gregoriana i a les quals
s’oposava la dissidència càtara. Si tal com hem pogut comprovar bona part de les tensions els trencaments interns de la
societat cerdana del darrer terç del segle XII tenien l’Església
al punt de mira, no és difícil d’imaginar com rebria una bona
part de la població local uns predicadors dissidents que difonien, per sobre de tot, la insubmissió al desplegament la idea
de supremacia social exercida per l’Església catòlica.
La introducció del catarisme a la Cerdanya: vers un nou
marc teòric

Segons el difícil panorama dibuixat per al comtat de Cerdanya
entre la fi del segle XII i principis del segle XIII, les contradiccions internes i les tensions que pertorbaven la societat cerdana es focalitzaven en gran mesura a al voltant de l’Església i
del poder reial, que en molts casos es presentaven —i es
comportaven— com dos poders afins. Aquesta realitat implicaria una certa transversalitat social en la insurgència contra
aquestes autoritats foranes i consolidaria entre una part de la
noblesa del país el prestigi d’Arnau de Castellbò, vescomte de
Castellbò però també de Cerdanya, que seria capaç de consolidar al seu voltant un important bàndol anticlerical inspirat per
una implacable hostilitat contra l’Església d’Urgell.

La predicació dels càtars donaria continguts doctrinals a
aquest sentiment anticlerical que afectava determinats grups
de la societat cerdana. Aquests predicadors itinerants se servien de les grans vies de comunicació que unien les principals
capitals occitanes amb la ciutat de Lleida, el primer focus important de catarisme a Catalunya51. D’aquesta manera, si considerem per un costat que l’efímera existència d’un bisbe càtar
a la Val d’Aran, documentat l’any 1167, està directament relacionada amb el pas per aquesta vall de l’itinerari més directe
entre les ciutats de Tolosa i Lleida52, en el cas de la Cerdanya,
el paper de la vall hauria estat clau per les comunicacions
entre Carcassona i la capital de Ponent, a través de l’antiga
via romana que unia Carcassona amb aquesta vall a través
del Capcir53, cosa que hauria afavorit el pas d’aquests apòstols de la dissidència, els quals haurien trobat a la Cerdanya
un entorn força predisposat a escoltar el seu discurs crític amb
la jerarquia catòlica, segons hem mostrat en l’apartat anterior.
Tot i que, en aquest cas, no coneixem esments gaire antics,
suposem que el pas de càtars per la Cerdanya seria una realitat ja abans que acabés el segle XII, d’acord amb les evidències que fan de Lleida un focus de catarisme des d’almenys la
dècada dels anys seixanta d’aquell segle.
Per acabar, i per mirar d’aportar una resposta a la pregunta
amb què hem titulat el present article, creiem que la introducció i la implantació del catarisme a la Cerdanya no hauria estat
fruit d’unes violències concretes que van tenir lloc arran de les
lluites entre els principals poders senyorials del comtat a principis del segle XIII —per bé que no podem descartar que els
actes sacrílegs contra els símbols religiosos no fossin comesos per persones en contacte amb el catarisme— sinó d’un
sentiment de greuge perfectament autòcton vers les principals
institucions eclesiàstiques que actuaven a la Cerdanya i que
van trobar en el discurs dissident dels càtars una bona manera per expressar-lo.

Una de les principals possessions de l’Església urgellenca a la Cerdanya era la vila de Montellà, situada en un punt estratègic en l’accés a la
Cerdanya des de l’Urgellet, sobre la qual el rei Pere el Catòlic autoritzà al bisbe la construcció d’un castell l’any 1207 (M. ALVIRA (ed.), Pedro el
Católico..., doc. 727). D’altra banda, arran del propi Memorial dels danys, podem establir que l’Església urgellenca posseïa grans fonts de renda
en terres cerdanes.
42
C. BARAUT, “Els documents, dels anys 1151-1190..., doc. 1.747.
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El rector de Queixans, per exemple, es va llençar als camins després que les tropes d’Arnau de Castellbò i de Roger Bernat de Foix saquegessin l’esmentada església i el deixessin en la pobresa més absoluta. Vegeu ACU, fons Caboet-Castellbò, núm. 36, f. 4v. Vegeu B. MARQUÈS, “Els
documents del fons Caboet-Castellbò..., doc. 35, p. 47.
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C. BARAUT, “Els documents, dels anys 1191-1200, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia, 11 (1992-1993), doc. ap. 74.
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A. RIERA, “El valor dels erms: la gestió de les pastures a Catalunya (segles XI-XIII)”, Natura i desenvolupament. El medi ambient a l’edat mitjana, Lleida 2007, p. 233. Pel que fa al paper dels grans monestirs del Cister en la participació en aquest negoci, Antoni Riera opina que bona part
del seu protagonisme els és atribuït a partir d’unes circumstàncies particulars que haurien permés la conservació dels seus arxius, i que aquest
protagonisme, probablement, seria més aparent que real. Amb tot, reconeix que fins que no vegin la llum noves col·leccions diplomàtiques, la
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Notícia sobre el “Viage a los Pyreneos” del
farmacèutic i botànic olotí Francesc Bolòs el 1798
Per Alfred Pérez-Bastardas
Recentment (1994) els professors A. González Bueno i E.
Dotor Fernandez de la Facultat de Farmàcia de la Universidad
Complutense, van localitzar un bell i interessant manuscrit de
Francesc Bolòs, consistent en el viatge de recerca botànica
que va realitzar pel Pirineu cerdà l’any 1798, on descriu sumàriament el camí realitzat i alhora enumera les plantes trobades
i en facilita el lloc on foren recullides1. Aquest manuscrit que
tampoc coneixia Miquel de Garganta2 fou publicat per primera
vegada al Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la
Ciència Farmacèutica Catalana, (actualment Societat Catalana d’Història de la Farmàcia), en el seu número 5 (abril 1994,
pags 40-48) que ens guiarà en aquesta nota d’aquell viatge
als Pirineus que Bolòs va realitzar el 1798, amb tant sols vinti- cinc anys.
La família Bolòs fou una nissaga d’apotecaris i botànics de
renom; cal esmentar entre ells Domingo Bolòs (Olot 1704Nàpols 1772) que fou apotecari del rei Ferran IV i el nét
d’aquest Antoni Bolòs i Ferrussola (Olot 1713-1772) herborista
de prestigi.
El nostre Francesc Bolòs, apotecari, herborista, conegut sobretot pel llibre Notícia de los estinguidos volcanes de la villa
de Olot (1820), va estudiar també les plantes olotines, del qual
Miquel de Garganta va publicar el seu catàleg. Tenia molts
coneixements sobre paleografia, meteorologia, geologia i
col.leccionava monedes i antiguitats. Intervingué en la política
local, en contra i a favor dels francesos. Segons Miguel de
Garganta, Bolòs, com altres botànics de la seva família,
havien confraternitzat amb els francesos, els carlins i els constitucionalistes, per no tenir que emigrar d’Olot i conservar el
patrimoni científic que tenien. Una decissió que malgrat tot fou
reconeguda per les institucions catalanes, barcelonines i madrilenyes, doncs Bolòs tot i la seva modèstia va acabar esent
acceptat com un dels botànics de més prestigi.

El farmacèutic i botànic Francesc Xavier Bolòs i Germà de
Minuart (Olot 1773-1844), forma part del grup de botànics
catalans que comprengueren la necessitat d’herboritzar el
país, sobretot el Pirineu. De nissaga farmacèutica i botànica,
Francesc de Bolòs de molt jove es va vincular al moviment
renaixentista per conèixer la vegetació de Catalunya, i va tenir
com a mestres els botànics francesos establerts a la Catalunya Nord.
Fou però el professor Miguel de Garganta qui va donar a conèixer millor Francesc Bolòs en la seva tesi doctoral sobre
“Francisco Bolós y la cultura de su tiempo”, publicada per la
Universidad Central el 1936, perquè de fet els seus treballs
botànics eren inèdits, com ho havien estat els dels botànics de
la família Salvador. Bolòs fou deixeble de P.A. Pourret i
d’altres botànics que va anar coneixent en les seves excursions herboritzadores.

El seu herbari depositat en l’Institut Botànic de Barcelona,
conté 6.000 plantes, i el seu Catàleg de plantes d’Olot és considerat la seva obra magna com a botànic. El 1841 fou nomenat membre de la Real Academia de Ciencias de Madrid.
Malgrat això, l’Abat P.A. Pourret havia volgut que Bolòs
s’incorporés a institucions científiques madrilenyes, i el 1798
el van nomenar corresponsal del Real Jardín Botánico de Madrid, i igualment va fer tràmits perquè entrés a la Real Academia de Medicina però segons els autors González Bueno y
Dotor Fernández, no sembla que mai en fos nomenat si més
no perquè la influència de Pourret en aquests moments va
minvar a favor d’altres botànics com el també abat A.J. Cavanilles. Tot això té interès perquè el manuscrit d’aquest petit
viatge als Pirineus, sembla que va servir com a memòria que
va presentar Bolòs a la Real Academia de Medicina madrilenya, com a treball científic, amb la intenció de que se’l fes
acadèmic, cosa que no es va produir. Si no fos així, no tindria
sentit que el document es trobés guardat i desvinculat de

Vull agrair al Dr. A. González Bueno que em fes arribar la fotocòpia del manuscrit de Francesc Bolòs.
Miguel de Garganta esmenta que “Por encima de todo (Bolòs) se formó herborizando, año tras año, por la comarca de Olot, casi inexplorada
botánicamente y por los Pirineos, hasta Llaurenti en cuyo macizo descubrió en 1801 una orquídea que llamó Orchis Laurentina y que es, segín
Vayreda, la Orchis sambucina L.[112, pp.160-161]. De estas excursiones no ha dejado itinerarios que podria tener un gran interés”. Pag.24-25.
Al respecte sobre la nota bibliogràfica 112, vegeu Plantas notables por su utilidad ó rareza que crecen espontaneamente en Cataluña, ó sea
Apuntes para la Flora Catalana. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat., t. VIII, Madrid 1879.
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l’obra de Francesc Bolòs d’aquella institució.
Cal dir però, com diuen els autors de l’article mencionat, que
és “un texto indefenso, nunca leído en público y del que no
queda constancia alguna de su existencia en las Actas de la
Real Academia de Medicina” , i a més és “un texto anónimo
pero cuya grafía remite, sin lugar a dudas, a F. Bolós, y de
cuya lectura se desprende la profunda influencia que sobre su
formación botánica ejerció P.A.Pourret”3. Sembla que aquesta
pugui ser l’explicació, del perquè el manuscrit estigui a Madrid
conservat a la Real Academia de Medicina, precisament perquè Francesc Bolòs va enviar aquesta ressenya com a carta
de presentació a la Acadèmia mèdica, potser pensant que
seria la millor recomanació científica davant d’ells, a proposta
de P.A. Pourret que li demanava que li enviés alguna de les
seves troballes científiques com a penyora per tal de que la
Academia el nomenés. Tot això es desprén de la carta que
Pourret va enviar a Bolòs des de Aranjuez pel juny de 1798, i
que Miquel de Garganta la publica sencera4.
I és precisament aquesta carta que explicaria el viatge de
Francesc Bolòs i la possibilitat de que la seva ressenya pogués trobar-se a l’arxiu de la Real Academia de Medicina de
Madrid, hipòtesi que s’ha confirmat. Però amb anterioritat
Francesc Bolòs ja havia fet alguna excursió herboritzadora als
contorns de Núria i d’Eine vers el 1796, quan tenia 23 anys, si
ens hem de fiar d’una altre carta que P.A. Pourret li va escriure el 9 de juliol d’aquell any5; Pourret li diu la ruta que pot fer,
doncs ell com a exiliat, (émigré) ha estat treballant-hi en el
sector d’Eine, “et si vous m’en croyez vous fairez même cette
herborisation, qui est l’affaire d’un jour”.
“Et partant de Núria de gran matin vous pouvez très aisèment
faire cette herborisation et revenir coucher á Núria. La vallée
d’Eina a environ una lieuë de longueur autant que puis rapeller
vous y arriverez dans deux heures en partant de Núria. Vous
pouvez doncs vous y établir toute la journée. Cette seule vallée vous donnera presque tout ce que vous retroverez ailleurs
et par dessus la marché vous y verrez une foule de plantes
alpines qui n’ont pas été encore observées dans les Pyrénées
espagnoles.”
Després li indica com ho ha de fer per guardar les plantes
durant els dies d’excursió i la manera de conservar-les. En
una post data, Pourret indica a Bolòs que “entre Ribes et Núria à gauche avant d’arriver à l’hauteur d’ou l’on apperçoit le
vallon de Núria6 on trouve à coté de chemin le Daphne dioica.
C’est le seul endroit où je le conaisse en Espagne et suis peut
être le seul qui l’y aye vu. Car les Salvadors ne l’ont pas
même connu. Il i vient presque de l’hauteur d’un homme.”
Per tant Bolòs ja deuria conèixer la vall d’Eine7 i tot l’entorn de
Núria, quan per l’estiu de 1798, va tornar-hi per fer-ne una
ressenya, que pogués servir per demostrar els seus coneixe-

ments i capacitats en el camp de la botànica, tal com li demanava Pourret. I ho sabem perquè en una altre carta de Pourret
(¿Madrid, estiu de 1798?) li diu que “j’ai eu le plaisir, mon cher
Botaniste, de recevoir hier les details de votre vojage, don’t je
fis part dans la soirée aux professeurs de jardin du Roi qui se
réjouirent tout comme moi de vous scavoir de retour, et qui
partagerent mes segrets de mauvais tems qui vous avait accompagné dans la route et des douleurs que vuos aviez gagnées”. Pourret li indica que té molt bells records de la vall
d’Eina i que allí s’hi pot trobar el Ranunculus amplexicaulis, la
Charleria, la Silene acaulis,i també la Daphne dioica, alpina,
mezerum, eneorum, etc.
Però és precisament en la carta enviada des de Aranjuez del
6 de juny de 1798, quan Pourret li fa indicacions sobre el recorregut que ha de fer, en una excursió botànica de la qual ja
n’hi havia parlat i que Pourret coneixia molt bé : “J’approuve
fort votre voyage au Canigó. Cependant je vous préviens que
ce n’est pas la montagne le plus intéressante des Pirineus de
votres voisinage. Si vous aviez du tems, je vous consellerais
fort de vous en aller a Perpinyà per el Montlluís. Vous pourriez
aller coucher a Núria que vous conaissez, et où je ne vous
consellerais pas de vous arrêter, parce que vous retrouverez
ailleurs tout ce que vous pourriez passer la jourée dans la
valle d’Eine qui est superbe, en en sortant à quatre ou cinq
heures du soir, vous avez tout le tems d’aller coucher au
Montlluís avant que les portes en soient fermées. Et vous pourriez même y aller diner si vous vouliez, car absolutament la
vallée d’Eine no vous prendra gueres que la matinée.
Si M. Barrera8 était a Montlluís vous poeurriez luy faire une
visitte de ma part. C’est un excellent botaniste qui peut vous
être très utille pour vous diriger, et il aura gran plaisir à vous
connoitre parce qu’il aime véritablement ceux qui cultivent la
botanique. (/)
Je vous consellerais en allongeant un peu votre route de prendre celle de Querigut9, où j’etais fort connu autrefois de M.
Condomi et notamment d’un ancien prieur, l’abbé de Bruyeres,
qui est mort, et de son succeseur qui ne sera probablement
plus sur les lieux. Mais de Querigut10 vous seriez à porter de
faire l’herborisation que j’aye faite de ma vie. Il faudrait alors
ne pas perdre le tems et vous en aller droit a l’étang de Llaurenti, et quan vous en auriez visitté les alentours à droite et à
gauche vous pourriez suivant le tems que vous auriez, vous
detenir dans le bois que vous rencontrerez en dscendant.
Sans vous écarter beaucoup du torrent qui fourmille en belles
plantes, vous trouverez en Saxifrages, véroniques, gentianes,
hieraciums et ombelliferes plus de cent plantes que vous ne
conaissez pas encore. Vous reveindrez coucher à Querigut en
passant par Artigues. De Querigut vous irez à Conosouls11 et
delà vous iriez au Mosset ou a Prades où vous pourriez coucher, vous seriez à portée de visiter le Canigó ce qui est
l’affaire d’un jour, et vous vous rendriez delà a Perpinyà dans

Vegeu pag. 42
Vegeu Garganta pag 78 a 83.
5
Segons ho confirma Miguel de Garganta en la pag. 67.
6
He escrit en català, els noms pròpis de pobles i indrets que en el text Pourret ho fa en francès.
7
Evidentment, el manuscrit de Francesc Bolòs esmenta en el primer paràgraf que el 1796 ja havia recorregut tota la vall d’Eina.
8
Pierre-Jean-Cosme Barrera (1736-1812) natural de Prades, fou un botànic reconegut que va publicar un Itineraire du botaniste dans les Pyrénées-Orientales, I una Flore topographique et methodique des Pyrénées-Orientales. Nota de Miquel de garganta, pag. 81.
9
El poblet de Querigut, pertany a l’Arièje.
10
Evidentment es refereix a Queragut (Donasà)
11
Actualment Counozouls (Departament de l’Aude)
12
Expressió usada en el català cerdà, i que Pourret utilitza habitualment.
13
Vegeu Garganta de, pag. 82.
14
Vegeu Garganta de, pag. 84.
15
Garganta a peu de pàgina escriu sobre “la magnificència del Bosque de la Mata (500 hectàrees, prop de Formiguera, Capcir) se logró a costa
de sacrificios. Hacia 1730 llegóse a convertir en tierra labrantía una parte de este bosque y en un par de años los habitantes de Els Angles cortaron de seis a siete cientos árboles. Después de este pillaje la severidad de la Administración pública (francesa) fué terrible y puso término a las
devastaciones. En 1759 en las proximidades de un bosque tan espléndido, en Els Angles, en el invierno se encontraron sus habitantes sin leña
para calebtar los hornos, hasta el punto que algunos murieron de una indigestión de pan crudo” [115, p. 452]. Aquesta nota es referenciada a
Pierre, Vidal en la seva Guide historique et pittoresque dans le departament des Pyrénées-Orientales , 2º ed. Perpinyà, 1899.
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un dernier journée. Ce dètour et ces différentes herborisations
peuvent être faites dans six jours, c’est à dire qu’elles vous en
prendront trois seulement de plus que si vous allez a Vilafranca (del Conflent) (/)
À Perpinyà vous irez voir de ma part les jeune professeur de
Botanique M. Bonafos (/).”
Pourret li dona indicacions de tota mena i explicacions perquè
el seu alumne, sembla que preferit, almenys d’ençà que s’ha
exiliat a Espanya, l’ajudi a recollir plantes i grana pel jardí
botànic madrileny, “Je n’ais pas besoin de vous dire qu’il conviendra de ramasser12, autant de graines que vous pourrez,
car le jardin est bien pauvre en plantes de montagnes.
J’espere que vous m’aiderez à l’enrichir”, cosa que Bolòs diligentment va fer, doncs Garganta en nota a peu de pàgina en
senyala que el Jardí Botànic madrileny el 24 de novembre de
1798, en el llibre d’acords esmenta que es va presentar “la
remesa de semillas de Plantas de los Pirineos que le ha dirigido el corespondiente de Olot, el Sr. Bolòs”13.
L’interès de Pourret perquè Bolòs vagi a herboritzar la vall
d’Eina és ben patent, doncs li descriu el que podria trobar alli :
“Vous aurez sûrement trouvé avant d’y descendre le Ranunculus parnassifolius, le Ranunculus amplexicaullis, la Cherleria,
le Silene acaulis, etc. En y descendent les Daphne dioica,
alpina, mezereum, c n’est pas riche en belles plantesneorum.
Le long du chemin en suivant le torrent la Saxifraga petraea, la
media, la Clusii; le Menyanthes, l’Adonis apennina, mon joli
Delphinium etc. Diverses Veroniques et Gentianes, surtout la
punctata, etc. De l’autre côté du torrent dans les rochers les
Draba hirta et incana, la Diapenzia, diverses espêces d’Aretia,
de Primulas. etc, etc. la Azalea etc.”14

I encara li diu que “si le Bosch de la Mata n’est pas riche en
belles plantes, car à l’exception de quelque ombelliferes et de
l’arnica qui y abonde je ne me rapelle rien de particulier vous
aurez été content de la vué de ce bois”15
El manuscrit de Francesc Bolòs16. “Viage á los Pyreneos y
circuitos de Monlouis17, hasta los montes de Badatiol cerca Llaurenti; a los 13 de julio de 1798.”

“El haber seguido y herborizado en el año 1796 todos los circuitos de Nuria hasta las alturas de Coma de Eyne, la muchedumbre de plantas pyrenaicas que recogí hasta entonces á mi
desconocidas, y el deseo de conocer aquella infinita coleccion
de esquisitas plantas que encierran aquellos vastos y amenos
montes, me ha movido en este año ha emprender otra vez su
herborizacion, extendiendo mas mi viage hsta los estaños de
Llaurenti, y recorriendo toda la Valle de Eyne y circuitos de
Monlouis.
Por lo que á los 13 de Julio partimos de Olot con direccion á
Nuria passando por Camprodon, Villalonga y Tragurá que es
la ultima población de España, y esta ya algo elevada a los
montes Pyreneos. Luego que salimos de este ultimo Lugar y
empezamos á subir imediatamente notamos la diferencia del
clima no solamente en el ayre que respirabamos, si que en los

vegetales que ibamos descubriendo18; un ayre mas puro y
vivo parecia que nos rodeaba, nuestro cuerpo percibia una
sensacion de un frio penetrante que iba ya entorpeciendo su
movimiento, y este se aumentaba á medida que mas nos elevabamos: una densa y fria niebla nos rodeaba, de manera que
á ocho passos nada veiamos y apenas llegamos á la empinada cumbre que llaman de Coma de Baca, monte cuya cabeza
esconde la mayor parte del tiempo entre las nubes, quando
los elevados aquilones nos sorprendieron hasta el extremo de
no poder mover los dedos de las manos á pesar de la precaucion de ir my bien ataviados con nuestros forrados capotes.
Puestos en esta eminencia, como nos acercabamos mas á la
alta region del ayre, parecia que nos hallabamos en medio de
la mar, un cielo sereno y un sol brillante se nos ojetaban por la
parte superior, y teniamos baxo nuestros pies las nubes no
disfrutando nuestra vista otro ojeto que un hermoso Empireo19
y un mar de nubes. Eran ya las cinco de la tarde quando comenzamos á baxar acercandonos á Nuria, observando en
quanto ibamos alejandonos de las alturas un ayre menos frio
y mas pesado. A poco rato se nos manifestó el Sanctuario
donde llegamos a las siete y media y descanzamos aquella
noche. Esta capilla se halla en medio de una llanura de tres
quartos de legua de diametro poco mas o menos, entre dos
rios que bajan de los altos montes, rodeada de los mas elevados Pyreneos; en ella el ayre es mucho menos frio que en sus

16
El text del manuscrit trasmès aquí, és el mateix del publicat al Butlletí abans esmentat; previament he cotejat la fotocòpia que tinc amb la còpia
publicada i que al meu parer és exacta. El document porta el nº 14 a la dreta de la primera pàgina, i consta de 9 folis escrits a mà i a tinta negre
amb algunes taques negres grosses potser degudes al plegament del paper.
17
El manuscrit esmenta Monloius per Montlluís, Badatiol per Botadiol, riu i pont per anar al pic de Roc Blanc a la comarac del Donasà, al departament de l’Arieja, des de Querigut, i Llaurenti, per Laurenti, el llac que més proper de l’indret. Tota la zona sempre ha estat considerada de gran
riquesa botànica, igual que la vall d’Eina, que Bolòs esmenta com a Eyne.
18
Cal fer constar, que la descripció que en fa Francesc Bolòs equival a pensar que aquell trajecte que va durar deu dies, no el va fer sol. No sabem però amb certesa, quantes persones el van acompanyar i l’embalum que portava, contant-hi alguns animals de carga.
19
Segons el Diccionario ideológico de la lengua castellana de Julio Casares, el Empireo es refereix al “cielo de los bienaventurados”, és una figura literària : celestial, supremo, divino.
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montes imediatos por estar mas baxa, pero incomparablemente mes que en Olot y pais circumvecino, de manera que a
pesar de estar cansados del camino, y de ir bien arropados
tuve que acercarme al fuego para poder descansar.
Al amanecer del 14 despues de haver recorrido de passo la
llanuraa de Nuria, marchamos acia el Norte á las alturas de la
Valle de Eyne famosa por su multitud y hermosura de vegetales. Aun no ocupabamos sus alturas quando ya pisabamos
con dolor nuchas especies esquisitas de plantas comoc el
Ranunculus parassifolius /, el Senecio camus, el Iberis crassifolia y otras. Al llegar á su cumbre descubrimos esta deliciosa
valle situada entre empinados montes que corren directamente acia el Norte hasta la llanura de Eyne. Como ese monte es
superiormente mas elevado que los demas que haviamos
seguido, y como la comprenssion de la atmosfera disminuye á
medida que uno se eleva, conocimos que aun el ayre era mas
ligero, mas vivo y mas agitado, y el frio mas penetrante. Su
fondo era regado por un riachuelo que corre toda su extension, formando un jardin el mas delicioso por la infnidad de
plantas que alimenta. La Pinguicula vulgaris, la Saxifraga autumnalis, el Seleninum monierii y otras hermosean sus orillas;
en sus peñascos habitan el Rumex digynus, el Primula integrifolia, el Juncus tripteris, la Potentilla fruticosa. El Adonis apennina, el Trollius europaeus, el Aconitum cammaruni, muchas
saxifragas, gentianas, silenes y varias cubren lo restante de la
valle y en fin puedo assegurar que esta sola valle, contiene
tantas plantas como todas las alturas de Nuria, y demas Pyreneos imediatos. Sorprendido con tanta variedad de flores apenas sabia dexar esta fertil valle, hasta que viendo que era la
una de la tarde, y que todavia haviamos de comer, nos fuimos
al Pueblo de Eyne donde dinamos, y por la tarde nos dirigimos
á Monlouis para passar la noche.
Apenas rayó el alba quando nos preparamos para marchar
acia los Estaños de Llaurenti. Toda la noche havia llovido, y
todavia un cielo cubierto, y un ayre humedo nos amenazaba,
pero para no perder el tiempo partimos recorriendo el bosque
de Matemala donde crece con una abundancia indecible el
Lichen islandicus, del que en breve rato cogí una buena porcion. Luego despues seguimos al Bosque de la Mata dels
Angles donde hallamos la Gentiana punctata, lutea, y utriculosa, el Melampyrum sylvaticum, el Lichen foliaceus, forforaceus, barbatus, y otras, particularmente la Arnica montana
que cubre todo el terreno. Dinamos en el Pueblo de la Formiga20 é imediatamente nos dirigimos a los elevados montes de
Badatiol sobre Llaurenti21. Al emprender la subida empezaba
a rodearnos una niebla muy humeda y fria, la que aumentó
tanto, que quando fuimos mas elevados á seis passos ya no
nos distinguiamos. Continuamos el camino y a breve rato, á
pesar de traher muy buena guia, conocimos que eramos perdidos. Fuimos divagando toda la tarde sin saber ni ver donde
eramos ni á donde ibamos, hasta que haviendonos alcanzado
la noche nos vimos precisados á detenernos en una miserable
chosa que por fortuna encontramos. Una lluvia copiosa y una
tempestad de truenos y relampagos iba aumentando con la
noche y no cessó en toda ella. Mojados é impacientes con
una tan borrascosa, salimos luego que amaneció, y viendo
que el tiempo estaba tan revuelto, y la niebla del mismo modo
sin poder distinguir nada, resolvimos retroceder siguiendo el
camino del dia anterior con las pisadas del mulo por temor de
no extraviarnos mas. Llegamos al cabo de muchos trabajos á
la cumbre del monte y alli empezamos á reparar el camino
que es algo descrito. El cielo estaba igualmente cubierto
quando á las doce del dia empezó a nevar como si fuessemos
en invierno, y quedó dicho monte todo blanco de nieve. Esta /
novedad me admiró al ver que á los 16 de julio hacia un tiem-

po tan riguroso, y que los montes estaban cubiertos de nieve
como en la rigida estacion de invierno. Despues de esto se
movió un viento tan furioso y frio hacia el Norte que apenas
podiamos andar; arribamos otra vez á la Formiga para passar
la noche y aguardar si entre tanto el tiempo se mejoraria. Vino
el dia 17 y la atmosfera estaba cargada de niebla como los
dias anteriores, el ayre muy humedo y frio, y nos dixeron la
gente del pais que no nos arriesgassemos otra vez porque el
tiempo era muy peligroso. Entonces determiné con sentimiento el dirigirnos acia Auleta22 dexando por este año la herborizacion de los fertiles estaños de Llaurenti tan celebrados por
todos los Botanicos. Aunque el tiempo me haya privado de
visitar dichos estaños, y aunque hayamos sufrido tanto en el
tiempo que fuimos perdidos, no por esso dexe de sacar mucho fruto de tales montes, pues la Saxifraga rotundifolia, el
Doronicum columnae, la Sibaldia procumbens, el Ranunculus
aconitifolius, y muchas otras que todavia no havia hallado en
otro parage.
Desde Auleta passe á Prada a ver el Dr. Barrera Botanico
erudito, y que ha seguido muchas veces todos estsos lugares,
y queriendo yo subir á Canigó me persuadió que no lo hiciesse por la mucha nieve que en el havia caido el dia 16, y por
estar todavia muy cubierto. Viendo frustradas todas mis ideas
resolví el retirarme passando por Perpiñan para ver el Jardin
Botanico, lo que executé, haviendome el Professor el dicho
Mr. Bonafós recibido con la maior cortesia y haviendome ofrecido semillas de todas las plantas que me gustaren, y la libertad de coger qualquier planta en flor para mi herbario.
A los 22 llegué en esta de Olot haviendo viajado diez dias, y
acabado la expedicion que aunque fatal por no haver podido
seguir lo que dezeaba, no por esso he dexado de recoger un
buen numero de plantas y algunas semillas que remito dezeoso de que haya alguna que pueda aumentar la coleccion de
esse Real Jardin, y anhelo en lo sucessivo el poder contribuir
con maior abundancia favorecido mas que en esta occasion
de un tiempo prospero y sereno.”

Vol dir Formiguera.
Evidetment es refereix a Botadiol i el llac de Laurenti.
22
Es refereix a Oleta a la comarca del Conflent.
20
21
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Relació de les plantes trobades en aquest viatge als Pirineus per Francesc Bolòs.

Nota de las plantas que he hallado en los sobredichos montes, señalando con una cruz las plantas delas quales he podido recoger la semilla.

Veronica officinalis
aphylla
bellidoides
fruticulosa
alpina
serpyllifolia
+
larifolia
Pinguicula vulgaris
Valeriana saxatilis
tripteris
Eriophorum polystachion
Phleum alpinum P.
Festuca ovina U.
Globularia repens P.

En la valle de Eyne
en la valle e Eyne y circuitos de Nuria
en los circuitos de Nuria
en el monte de Badatiol cerca Llaurenti
en los lugares humedos de la valle de Eyne
en los montes de Auleta
en la orilla del riachuelo de la valle de Eyne
en los peñascos de la valle de Eyna
en los montes de Badatiol
á la subida de Badatiol, en los lugares humedos /
en el valle de Eyne y circuitos de Nuria
en la subida de coma de Eyne
hac species sub globularia cordifolio nomine in
horto Perpinianni cognoscitur sed omnino diversa, ut videri potest ex ut
sequenti specieI
Entre las piedras de la valle de Eyne
cerca del Portus
en las alturas de Tragurá
en todos los montes de Nuria
en las alturas de Nuria y valle de Eyne
en los montes cerca de Auleta
en el sobredicho lugar
en las alturas de Badatiol

cordifolia
Galium iliginosum L.U.
saxatile
pyrendum G.
Plantago subulata
cynops
serpentina Vill. seu incurvata
media V. laurifolia
Alchemilla vulgaris L. var villosa? A species nondum descripta? Folia rotundiora minus lobata, subtus argentea, tota planta
villosa, minimaI..En la velle de Eyne
alpina
comun en todos los Pyreneos
+ Heliotropiun europeaum
Echium italicum L. ?
an specis nova ? corolla parva vix calycem excendens, margine hirsuta, colore carneo, tubus
angustissimus, stamina corolla longiores, tota planta valde hispida. Habita en los lugares aridos cerca Perpiñan.
Primula integrifolia
en las peñas de la valle de Eyne
+
Glutinosa
idem
Campanula rotundifolia V.
en las alturas de Nuria
Glomerata
idem
+ Lonicera pyrenaica
cerca Camprodon
+Verbascum myconi
en las alturas de Badatiol
+Lysimachia ephemerum
Phyteuma hemispherica
en la valle de Eyne
crispa P.
idem
lanceolata
idem
Illecebrum paronychia
en Nuria
argenteum P.
en la valle de Eyne
Chenopodium bonus enricus
botrys
cerca de Prada
camphorataefolio
idem
Eryngium Bourgati
en los circuitos de Nuria
Gentiana acaulis
en las alturas de Coma de Eyne y Nuria
utriculosa
en la valle de Eyne
verna
idem
pumila
idem
nivalis
idem
+
campestris
idem
+
pyrenaica
idem
punctata
en el bosque de la Mata
ciliata
en Badatiol
Bupleurum fruticosum
cerca de Prada
+ Bunium majus
en la valle de Eyne
bubocastanum
idem
Laserpitium latifolium
en los prados de Camprodon
gallicum
idem
+ Astrantia major
en las alturas de Set Casas
minor
idem
Aethusa meum
en la valle de Eyne
Charophyllum cicutaria
cerca de Tragurá
Selenium monierii
en la valle de Eyne y prados de Monlouis
Ligusticum ferulaceum P.
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Selenium seguierii L.
cerca de Tragurá
Heracleum pyrenaeum P.
en los prados de Tragurá
Tamarix germanica L. ?
cerca de Perpiñan
Sibbaldia procumbens
en las alturas de Badatiol
Statice armeria
en los prados de Nuria
Linum narbonense P.
en la valle de Eyne
+ Allium fistolosum
en los jardines de Monlouis
Rumex digynus
en la valle de Eyne
scutatus
cerca de Tragurá
+Erythronium dens canis
en las alturas de Badatiol
Juncus aureus P. J. luteus Vill.
en la valle de Eyne
tripteris
en las peñas de la valle de Eyne
+
niveus
idem
+ Polygonum viviparum
en las alturas de Nuria y Eyne
bistorta
muy comun en todos los prados
+
alpinum P. Pol. Divaricatum L. en Nuria
Vaccinium myrthillus
+ Epilobium alpinum
en la valle de Eyne
Daphne cneorum ? an alpina?
Ob defectum floris illam distinguere non audeo en la valle de Eyne.
+Rhododendron ferrugineum
en todos los valles de Nuria y valle de Eyne
+Saxifraga stellaris
en la valle de Eyne
rotundifolia
en el monte de Badatiol cerca Llaurenti
aquatica Lap. Sax. Petrea G.
en la orilla del rio Eyne
aizoon
en las peñas de la valle de Eyne
pubescens P.
en Nuria y valle de Eyne
praecedentis var.
en Nuria
aretioides L. Sax. Exanata Lap. en las alturas de Coma de Eyne
autumnalis
en la orilla del rio de Eyne y Coma de Baca
bryoïdes
en la valle de Eyne
aspera
en Coma de Baca
geranioides
en las inmediaciones de Nuria y Eyne
praecedentis var.
idem
+ Dianthus prlifer
en la valle de Eyne
plumrius
idem
virgineus ? an alpinus ?
en Coma de Baca
Cucubalus reflexus
cerca de Prada
Cherleria Sedoides
en los circuitos de Nuria
+Silene rupestris
muy abundante en Camprodon y alturas de Nuria
acaulis
en todos los Pyreneos
Pyreanaica
idem
Stellaria graminea
cerca Tragurá
Arenaria Saxatilis
en las elevaciones de Nuria y Eyne
Sedum villosum
idem
+ Lychnis alpina
idem
Cerastium alpinum
en Nuria
tomentosum
idem
lanatum P.
en Nuria y valle de Eyne
Euphorbia amigdaloides L.U.
en la llanura del Rossellon
+
serrata
cerca Villafranca (del Conflent)
praecedentis var. angustifolia cerca de Prada
Reseda phyteuma L. var reptans?forsan especie nova? Flores calyce majores, foliis omnibus integris, indivisisque; caulis repens,
stolonifera crece en las piedras de Badatiol
Potentilla nivalis
en la altura del Coll de Tres Fichs (Pics)
fruticosa
en la valle de Eyne
aurea
idem
erecta
en idem
Geum nivale
en los lugares humedoa de Nuria y Eyne
Rosa pimpinellifolia
en la valle de Eyne
Sorbus aucuparia
en los montes de Badatiol
Crataegus aria
cerca Tragurá
Papaver alpinum
cerca del Coll de Tres Fichs
Cistus helianthemum
+Trollius europaeus
en los prados de Camprodons, en Nuria y Eyne
Aconitum cammaruni
en la llanura de Nuria
+
lycoctonum
cerca de Monlouis
+Adonis apennina L.
en la valle de Eyne
Ranunculus repens ? an lanuginosus L.? en los lugares humedos de Badatiol
+
aconitifolius
en idem
+
parnassifolius
en las alturas dela valle de Eyne
+
pyraeneus
en idem
Teucrium iva
cerca de Perpiñan
Thymus zygis
en la Coma de Eyne
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alpinus
en Nuria
Scutellaria alpina
en la valle de Eyne
Lamium album
en idem
Sideritis alpina P.
en la llanura de Nuria
Bartsia alpina
en la valle de Eyne
+ Pedicularis palustris
en idem
+
rostrata
comun en los Pyreneos
comosa ? L. an asphodeloides P. ? en la valle de Eyne
Antirrhinum minus
monspessularum V.
en Eyne
+
alpinum V. folia magis carnosa, labium superius corollae longius
+ Scrophularia lucida
cerca Tragurá
Melampyrum sylvaticum
en el bosque de la Mata dels Angles
Erinus alpinus
cerca de Nuria
Brassica erucastrum L.
en Nuria
+Arabis alpina
en la valle de Eyna
+Cheiranthus alpinus
en las alturas de idem
+
erysimoides
cerca de Nuria
+Sysimbrium erysimifolium
en idem
+
sophia
cerca Monlouis
Cardamine pratensis L. an crassifolia P ? en la valle de Eyne
Biscutella coronopus L.
en idem
+
laevigata
en idem /
+ Alyssum montanum
en las alturas de Nuria
+
pyrenaicum G.
cerca Monlouis
Iberis crassifolia P. iberis carnosa Lap en la Coma de Eyne
+
sempervirens
en Nuria
+Thalaspi hirtum draba alpina ? an lepidium alpinum L. ?
en la valle de Eyne
+Geranium pratense
en los prados de Eyne
+ Malva moschata
en los prados de Coll de Creu
Spartium purgans
en la cumbre del monte de Badatiol
Genista tinctoria
en idem
Anthillys vulneraria L. var. supina flore purpurea
en idem
Vicia lutea
cerca Monlouis
pyrenaica P.
en la valle de Eyne
Astragalus uralensis
en Badatiol
+ Trifollium alpinum
comun en todos los Pyreneos
agrarium L.V.
en la valle de Eyne
species nondum descripta
de los circuitos de Monlouis
Gnaphalium dioicum
en las alturas de Nuria
ipsius var.
en la valle de Eyne
sylvaticum
en idem
ipsius var.
en Badatiol
stochas var. ? an G. rosmarinifolium? Folia linearia, glabra; cale basi ramosissimo
castillo de Bellegarde
+ Erigeron unifolium P.
en la cumbre de Coma de Eyne
Tusslago alpina
en la valle de Eyna
Senecio viscosus
cerca Monlouis
percisifolius
de la valle de Eyne
faeniculaceus P.
de idem
canus P.
de la Coma de Eyne
+ Arnica montana
del bosque de la Mata
Doronicum columnae P.D. uniflorum Pic. Lap. en el monte de Badatiol
Chysanthemum alpinum
en la valle de Eyne
Achillea ageratum
en la llanura de Rossellon
ptarmica
en la valle de Nuria
millefolium var. minima?
en los montes de Auleta
Centaurea phyrgia
en los montes de Auleta
spelndens
cerca de Vilafranca (Conflent)
solstitialis
cerca de Prada /
Carduus carlinoides P.
en la llanura de Nuria
+ Cnicus erisithales
en los prados de Ritort
Carthamus mitissimus
Onopordum acanthium
cerca de Prada
+ Lactuta perennis
en los montes de Auleta
Hieracium paludorum
en los prados cerca de Monlouis
Sathyrium nigrum
en Nuria y valle de Eyne
Carex sexatilis
en idem
Pistacia terebinthus
cerca Verdiñá en el Conflent
Valantia dubia P.
en el bosque de Mata
Lichen barbatus
en idem
foliaceus
en idem

baxo el
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forforaceus
juniperinus
islandicus
Polypodium filix mas
Lonchitis

en idem
en el bosque de Matamala
en idem
en la valle de Eyne
en idem

A mas de esto hallé las semillas de estas plantas que estaban ya desflorecidas:
Stellaria holostea.
Moehringia muscosa.
Anthericum liliastrum.
Anemone apiifolio [sic por apiifolium].
Draba aizoon.
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Hipotèrmia accidental
Dr. Enric Subirats i Dr. Iñigo Soteras
Introducció

La hipotèrmia accidental és el descens de la temperatura
central del cos per sota de 35 º C. Tot i que els casos greus
són poc freqüents, les dificultats en la seva detecció i el seu
maneig representen un repte per als muntanyencs, els
socorristes i els professionals sanitaris.
Epidemiologia

Els estudis epidemiològics a l’Estat Espanyol són escassos.
En un seguiment de 9 anys d’accidents de muntanya a l’Aragó
es va observar que la hipotèrmia fou el motiu del rescat en el
1,5% dels accidentats, i que el 2,3% dels rescats produïts per
d’altres motius estaven també hipotèrmics. Respecte a la
informació hospitalària, només es disposa de les dades de
l'Hospital de Puigcerdà amb 6 casos per cada mil urgències
ateses. Les dades del Institut Nacional d'Estadística descriuen
23,7 morts anuals per hipotèrmia accidental en els darrers 9
anys.
Regulació de la temperatura corporal

La temperatura del cos humà es manté estable entre 36,5 ° C
i 37,5 ° C, gràcies a un equilibri entre la producció i la pèrdua
de calor. Fora d'aquests marges s'activa la resposta
termorreguladora.

Producció de calor: en repòs, el cos humà produeix 40-60 kcal
de calor per m2 de superfície corporal. El moviment i la
tremolor poden augmentar aquesta producció de 2 a 5
vegades.
Pèrdua de calor: la calor pot perdre's
mecanismes:

per

diversos

• Radiació: la calor es perd per transmissió a l’ambient. La
pèrdua de calor per radiació depèn de la superfície exposada i
de la diferència de temperatura entre el cos i l'entorn. Com
més fred és l'ambient i més superfície corporal està exposada,
més calor es perd. En un ambient sec, la radiació és la causa
més important de pèrdua de calor (55-65% de la pèrdua de
calor). Per el cap i el coll es perd més del 30% de la calor,
podent arribar aquesta pèrdua fins al 70%. La roba fa que la
calor no es perdi tan ràpidament. La llana és un bon aïllant i
conserva les seves propietats fins i tot quan està mullada,
mentre que el cotó perd les seves propietats quan està humit.
0 km/h
10 ºC
5 ºC
0 ºC
-5 ºC
-10 ºC
-15 ºC
-20 ºC
-25 ºC
-30 ºC
-35 ºC
-40 ºC
-45 ºC
-50 ºC

8 km/h
7,5 ºC
2,5 ºC
-2,5 ºC
-7,5 ºC
-12,5 ºC
-17,5 ºC
-22,5 ºC
-27,5 ºC
-32,5 ºC
-37,5 ºC
-45 ºC
-50 ºC
-55 ºC

16 km/h
5 ºC
-2,5 ºC
-7,5 ºC
-12,5 ºC
-17,5 ºC
-25 ºC
-32,5 ºC
-37,5 ºC
-45 ºC
-50 ºC
-57,5 ºC
-62,5 ºC
-67,5 ºC

24 km/h
2,5 ºC
-5 ºC
-10 ºC
-17,5 ºC
-25 ºC
-32,5 ºC
-37,5 ºC
-45 ºC
-52,5 ºC
-57,5 ºC
-65 ºC
-72,5 ºC
-77,5 ºC

32 km/h
0 ºC
-7,5 ºC
-12,5 ºC
-22,5 ºC
-25 ºC
-35 ºC
-42,5 ºC
-50 ºC
-57,5 ºC
-65 ºC
-70 ºC
-77,5 ºC
-85 ºC

• Convecció: l'aire en contacte amb la pell s'escalfa fins a
assolir la temperatura de la mateixa, quan l'aire calent es
desplaça, és substituït per aire fred que ha de tornar a
escalfar-se, amb la qual cosa el cos perd calor. El vent és el
responsable del 10% de la pèrdua de calor. La pèrdua de
calor per convecció es pot reduir amb una capa exterior que
no permeti passar el vent (Windstopper, goretex, Sympatex i
fibres similars).
Taula de la temperatura equivalent de refredament per efecte del
vent (Fuerza Aérea Argentina y Servicio Meteorológico Nacional
de Argentina).
Els vents amb una velocitat superior a 64 km/h tan sols
produeixen un petit efecte addicional.
Conducció: també es perd calor per contacte amb un medi fred
conductor com l’aigua o el metall. La immersió en aigua freda
pot augmentar la pèrdua de calor per conducció en 25-32
vegades en comparació amb l'aire, i l'acer encara ho
augmenta més. Generalment, la pèrdua de calor per
conductivitat suposa un 2% de la pèrdua total, però amb roba
humida aquesta pèrdua es pot multiplicar per cinc. Dormir a
terra sense un aïllant adequat augmenta la pèrdua de calor
per conducció.
• Evaporació: és la transformació de l'aigua de la seva forma
líquida a la seva forma gasosa (vapor). Quan l'aigua s'evapora
s’endu la calor amb ella. L'evaporació és responsable del 22%
de la pèrdua de calor.
Mecanismes d'adaptació al fred

• Vasoconstricció: quan fa fred, es produeix
vasoconstricció per tal de disminuir la pèrdua de calor.

una

• Tremolor: genera calor a través de l'augment de les
reaccions químiques requerides per l'activitat muscular. El
tremolor pot augmentar la producció de calor en un 500% i
elevar la temperatura central de 0,5 a 4 º C per hora, però
aquesta calor es produeix en zones relativament superficials i
el 75% es dissipa en l'aire. Aquest mecanisme està limitat a
poc més de tres hores a causa del esgotament de la glucosa
muscular consumida en produir la contracció del múscul que
tremola, amb la consegüent aparició de fatiga. Per aquest
motiu, administrem glúcids als hipotèrmics que poden
empassar.
• Augment de l'activitat física: pot augmentar la temperatura.
40 km/h
0 ºC
-7,5 ºC
-15 ºC
-22,5 ºC
-30 ºC
-37,5 ºC
-45 ºC
-52,5 ºC
-60 ºC
-67,5 ºC
-75 ºC
-82,5 ºC
-90 ºC

48 km/h
-2,5 ºC
-10 ºC
-17,5 ºC
25 ºC
-32,5 ºC
-40 ºC
-47,5 ºC
-55 ºC
-62,5 ºC
-72,5 ºC
-77,5 ºC
-85 ºC
-95 ºC

56 km/h
-2,5 ºC
-10 ºC
-17,5 ºC
-25 ºC
-32,5 ºC
-42,5 ºC
-50 ºC
-57,5 ºC
-65 ºC
-72,5 ºC
-80 ºC
-87,5 ºC
-95 ºC

64 km/h
-2,5 ºC
-10 ºC
-20 ºC
-27,5 ºC
-35 ºC
-42,5 ºC
-50 ºC
-60 ºC
-65 ºC
-75 ºC
-82,5 ºC
-90 ºC
-97,5 ºC
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• Respostes conductuals: el nostre cervell ens estimula a
posar-nos o treure'ns roba.
Condicions que afavoreixen la hipotèrmia

Temperatura freda.
Altitud: la temperatura exterior disminueix aproximadament 1 ºC
cada 150 m d’altitud.
Vent
Humitat (roba humida)
Equip inapropiat.
Fatiga.
Deshidratació
Pobre ingesta d’ aliments energètics.
Desconeixement de la hipotèrmia, ja que si ni la víctima ni els
seus companys la detecten, quan se’n adonin potser serà
tard.
Ingesta de alcohol, produeix una vasodilatació que afavoreix la
pèrdua del calor corporal
Signes i símptomes

Evacuació d’un pacient hipotèrmic caigut a una escletxa
glaciar

Quan el cos comença a refredar-se, augmenta la producció de
calor (tremolor) i disminueix la seva pèrdua (vasoconstricció).
Al voltant dels 33 º C, la producció de calor claudica i
posteriorment fallen els mecanismes que eviten la pèrdua de
calor, automantenint-se la hipotèrmia al voltant dels 30 º C.
Els símptomes i signes es resumeixen a la taula:
Signes i símptomes

Quan el cos comença a refredar-se, augmenta la producció de calor (tremolor) i disminueix la seva pèrdua (vasoconstricció). Al
voltant dels 33 º C, la producció de calor claudica i posteriorment fallen els mecanismes que eviten la pèrdua de calor,
automantenint-se la hipotèrmia al voltant dels 30 º C.
Els símptomes i signes es resumeixen a la taula:
Classificació Suïssa

Gravetat

Temperatura central

Signes i símptomes

Hipotèrmia grau I

Lleu

32-35 ºC

Hipotèrmia grau II

Moderada

30-32 ºC

Hipotèrmia grau III

Greu

Tremolor que no es pot aturar voluntàriament.
Deteriorament cognitiu, amnèsia, disàrtria.
Empitjora la coordinació muscular, Atàxia.
Conducta irracional.
Estupor. Posició fetal.
S’atura el tremolor. Pell cianòtica.
No es palpa pols radial. Alt risc d’arítmies.
Rigidesa muscular. Mortalitat del 21%.

Hipotèrmia grau IV
Hipotèrmia grau V

Inferior a 15
ºC

36-37 ºC
35-36 ºC

28-30 ºC
28-24 ºC

15 -24 ºC

Normal, pot començar a tremolar
Sensació de fred, pell freda.
Tremolor generalitzat que encara es pot aturar
voluntàriament.
Actitud negativa i pèrdua d’interès. Manca de coordinació
per a fer tasques complexes amb les mans

Hiperreflèxia o areflèxia. A 27ºC el 83% de los pacients
estan en coma.
Mort aparent, tòrax compressible i abdomen depressible.
Absència de signes vitals. El tòrax i abdomen no son
compressibles. Mort.
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Prevenció

1. Conservar l’escalfor
a) Augmentar l'activitat física per generar calor i per sortir del
entorn fred i buscar un refugi adient.
b) Cercar un refugi aïllat de la humitat del sòl, del vent i
l'aigua. Es poden utilitzar plàstics i mantes d’alumini. Es pot
fabricar un "punt calent" (amb una espelma entre les cames i
una manta tèrmica enrotllada al cos es pot augmentar la
temperatura. (VEURE FOTO)
c) Canviar la roba mullada per roba seca
d) Embolicar al hipotèrmic amb diferents capes com si es
tractés d'un "burret mexicà": la primera capa ha de ser de
polipropilè per minimitzar la suor de la pell, posteriorment es
pot utilitzar roba de llana, mantes, sacs de dormir etc. Lo ideal
són 4 mm d'aïllament al voltant del hipotèrmic. Després s’aïlla
amb la manta tèrmica i es posa sobre l'estoreta per aïllar-lo
del sòl.
2. Aportar energia a l’organisme, mantenint-se ben hidratats i
alimentats.
a) Begudes calentes ensucrades cada 15 minuts
b) Gels de carbohidrats
3. Aplicar alguna font de calor si és possible.
a) Bosses de calor químiques, cantimplores plenes d'aigua
calenta.
b) Escalfament cos a cos dins un sac de dormir.

es perd gran quantitat de calor i escalfar l'habitació fins a 24 º
C. La velocitat de reescalfament és de 0,5 a 2 º C / hora, si és
inferior o apareixen arítmies i inestabilitat hemodinàmica,
s'inicia reescalfament actiu.
Escalfament extern actiu: està indicat en hipotèrmia moderada
i greu (<32 º C) i hipotèrmia lleu que no respon al
reescalfament extern passiu. S’utilitzen fonts de calor radiant
com mantes amb resistències calorífiques (Geratherm Rescue
System ®), bosses de calor químic, HeatPac ® 37 o bosses
d'aigua calenta a 55 º. L'eficàcia dels banys d'aigua calenta és
controvertida. La velocitat aproximada de reescalfament és de
2 º C / hora. La vasoconstricció perifèrica de l'hipotèrmic el fa
més susceptible a cremades, per la qual cosa cal vigilar-la
pell.
Reescalfament intern actiu: s’utilitza en la hipotèrmia greu o la
moderada que no respon al reescalfament extern. Es fa amb
tècniques mínimament invasives (perfusions de sèrums
calents, inhalació d’aire calent), tècniques invasives (rentats
d'estómac, bufeta, còlon, peritoneu amb sèrum calent) i
mètodes extracorporis (by pass cardiopulmonar,..)

4, Evitar:
a) Alcohol (el seu efecte vasodilatador augmenta pèrdua de
calor)
b) Cafeïna (el seu efecte diürètic augmenta la deshidratació),
c) Tabac (el seu efecte vasoconstrictor augmenta el risc de
congelació)
Tractament inicial

Les primeres accions es dirigeixen al suport vital i a reescalfar
per evitar la pèrdua addicional de calor. Per a això, es retira la
roba humida, es cobreix la víctima i es protegeix del contacte
amb el terra fred i amb el vent, per a posteriorment iniciar el
reescalfament adequat al grau d'hipotèrmia. Cal evitar
moviments bruscos al desvestir i explorar el pacient, ja que
poden precipitar arítmies cardíaques.

Suport Vital: l'avaluació inicial de la hipotèrmia inclou el control
de la via aèria, ventilació i circulació. En l'àmbit
extrahospitalari, l'objectiu és aïllar la via aèria i oxigenar,
sense demorar el trasllat.
S'ha de ser caut abans diagnosticar la mort d'un hipotérmic. A
18 º C el cervell pot suportar aturades circulatòries durant un
temps 10 vegades més gran que a 37 º C. La dilatació pupil ·
lar, l’absència de reflex corneal o les livideses no es
consideren signes de mort. La menor temperatura central en
què es sobreviscut a hipotèrmia accidental és de 13,7 º C en
adults i 15 º C en nens. La ressuscitació no ha de ser iniciada
si hi ha lesions letals, si el tòrax o abdomen no són
compressibles ni depressibles o fins que no es pugui
assegurar la reanimació ininterrompuda durant el trasllat.
Reescalfament

Hi ha tres maneres de reescalfament: extern passiu o actiu i
intern actiu.
Escalfament extern passiu: es basa en minimitzar les pèrdues
de la calor produït pel propi cos. És el mètode d'elecció en
hipotèrmies lleus i un mètode addicional a la hipotèrmia
moderada i greu. Consisteix en retirar la roba humida, cobrir el
pacient amb mantes i aïllants, sense oblidar cap i coll per on

Creació d’un punt calent

Conclusió

La hipotèrmia és una patologia poc freqüent i
infradiagnosticada, que en el nostre entorn produeix víctimes
mortals cada any. El maneig inicial consisteix en mesures de
suport vital, valoració de les lesions que puguin comportar risc
vital i reescalfament. L'escalfament extern passiu és apropiat
per a tots els pacients independentment de la severitat. És el
mètode d'elecció en hipotèrmia lleu i un mètode suplementari
en hipotèrmia moderada i severa. L'escalfament extern actiu
és el mètode d'elecció en la hipotèrmia moderada o lleu
refractària al reescalfament extern passiu i un mètode
suplementari a la hipotèrmia greu. L'escalfament intern actiu
està indicat en hipotèrmia greu o moderada refractària al
reescalfament extern actiu. Aquest tipus de reescalfament
s'inicia amb tècniques mínimament invasives com la infusió de
sèrums calents, i es continua amb tècniques més invasives
segons la resposta del pacient. Els pacients amb hipotèrmia
greu i parada cardiorespiratòria i potassi inferior a 12 mmol / l
poden requerir bypass cardiopulmonar.
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La Cerdanya: Sostenible?
Josep Vivas

que estan a una distància de 6 kilòmetres. Un altre
exemple concret es que, si a la nit observem la vall des
d’un punt alçat, divisem com els pobles i les
urbanitzacions s’interconnecten en forma de xarxa
lumínica.

Viure en una contradicció col·lectiva. Per una banda,
procurar pel progrés econòmic, polític i social de la
comarca, encara que més o menys es pugui malmetre
l'estructura, el paisatge i el medi ambient de la
Cerdanya. Per una altra banda, intentar posar fre a
aquest desenvolupament que, de forma exponencial, ha
tingut un impacte tant poderós en tots els sentits, però
sobretot en els aspectes ambientals, naturals i
paisatgístics.
No dic res de nou, al començar aquest escric, si platejo
que al llarg d'aquestes darreres dècades la Cerdanya
ha sofert una important transformació econòmica,
política i social. La principal conseqüència, d'aquesta
metamorfosi, ha estat el pas d'una economia primària a
una de serveis, i el desenvolupament d'una activitat
econòmica relacionada amb aquesta darrera. Així
doncs, el desenvolupament econòmic, polític i social de
Cerdanya ha girat (i gira encara malgrat la crisi actual)
al voltant de dos eixos principals: la construcció i el
turisme. Per dir-ho d'una altra manera: en un espai
relativament curt de temps hem passat, sobtadament,
d’una realitat local a una realitat global. Això ha estat
així, entre d’altres factors, per la pressió de certes
polítiques agropecuàries desenvolupades per la Unió
Europea que han escanyat les activitats dels/de les
pagesos/es i ramaders/es cerdans/es i per la
implementació i instauració de polítiques i d'economies
lligades directament a les lògiques del mercat
immobiliari, tant des dels àmbits privats com públics.
L’estructura física de la comarca ha estat alterada,
també, de forma considerable. Amb més o menys
mesura, el fenomen de les segones residències ha
provocat una explosió urbanística dels principals nuclis
poblats i la vinguda d’una gran quantitat
d’urbanitzacions que s’han construït connectant-se amb
les trames dels pobles o bé de forma aïllada a les
afores dels mateixos. Així doncs, el fenomen de la
urbanització dispersa, com en molts d’altres llocs del
món –i Los Ángeles, als Estats Units n’és l’exemple més
representatiu, s’ha reproduït a Cerdanya. Aquest
fenomen es fa visible de diferents formes. Per exemple,
si anem en cotxe de Puigcerdà fins a Ger observarem la
connexió urbanística entre aquest dos municipis malgrat

Una explosió en paral·lel ha succeït amb el tema del
turisme. El desenvolupament turístic de la contrada ha
estat, i encara ho està en l'actualitat, lligat directament
amb l’aprofitament (i l’explotació) dels recursos naturals i
paisatgístics de la comarca. A començaments de segle
XX, la contrada començà a rebre els primers turistes
que, de classes benestants, viatjaven fins la Cerdanya
per poder gaudir dels seus paratges, de les seves
aigües i dels seus aires. Per aquelles dècades els
primers esquiadors, sense una tècnica molt depurada,
practicaven els primers descensos per les muntanyes de
La Molina. En la primera dècada del segle XXI, el
turisme i la pràctica de l’esquí s’ha massificat a
Cerdanya i això ha provocat uns impactes positius sobre
els aspectes econòmics, polítics i socials de la comarca
però, també, i alhora, ha generat uns impactes negatius
en els aspectes medi ambientals, naturals i paisatgístics.
Aquesta ambivalència col·lectiva de la comarca, en
relació a la sostenibilitat ambiental i paisatgística de la
comarca, segurament també està influïda per la poca
concreció del mateix concepte. La sostenibilitat, en el
seus inicis, cap allà els anys 80, es va definir d’una
forma poc clara. Aquesta manca de concreció en la seva
definició venia donada pel fet de relacionar la
sostenibilitat amb el desenvolupament, és a dir, amb la
idea de que el món encara pot créixer, econòmicament
parlant, de forma il·limitada, intentant que l’impacte
sobre el medi ambient sigui el menor possible. Aquest
fou, sens dubte, un dels primers errors del plantejament:
relacionar la protecció del medi ambient amb la
potenciació d’un sistema neolliberal i global que avui ens
toca viure i patir. Així doncs, en el fons de tot plegat, i
essent molt crítics, la preocupació no està
vertaderament en tenir cura pel planeta sinó en
salvaguardar, sigui com sigui, els sistemes econòmics,
polítics i socials instaurats. Aquesta és la forma
d’entendre la sostenibilitat més (in)apropiada per part
dels polítics i dels sectors del poder, ja siguin globals i
local. (In) en el sentit de que la responsabilitat en el
temes de medi ambient sempre recau en els ciutadans i
ciutadanes, com si tots i totes tinguéssim que assumir
una certa culpabilitat en relació als problemes
ambientals i apropiada en el sentit de que es fan propia
la paraula i l’usen justificant que estan actuant i
desenvolupant polítiques de protecció del medi ambient,
quan en realitat aquestes actuacions i polítiques es tiren
endavant per interessos econòmics i polítics.
En quin grau la Cerdanya és sostenible? Fins a quin
punt, la comarca, ha incorporat la sostenibilitat com a
criteri per definir i concretar polítiques econòmiques,
socials, ambientals, etc., en els darrers anys? Quins
indicadors es mostren que la Cerdanya avança cap a la
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sostenibilitat? Si ens fixem en el tema de l’urbanisme i
del turisme podem dir que la Cerdanya és sostenible?

social, econòmica i política de la comarca. Hi ha però
d’altres exemples que a continuació explicito.

En relació al tema de l’urbanisme la Cerdanya opino que
no s’han incorporat criteris de sostenibilitat -malgrat que
els actuals plans que regulen l'urbanisme als municipis,
a la contrada i als Pirineus si que ho fan, i malgrat que
les cases cerdanes necessàriament han de complir una
normativa en quan a la integració en el territori i en el
paisatge. Un dels indicadors d’aquesta isostenibilitat és
la crescuda urbanística dels municipis i l'aparició de
nous nuclis urbanitzats. El territori ceretà ha estat ocupat
per construccions de segones i de terceres residències
que s'usen molts pocs dies l'any. Així doncs, el cost
ambiental i paisatgístic d’aquesta ocupació urbanística
ha estat molt important, si tenim en consideració l’ús que
finalment se’n fa d’aquestes construccions i
independentment de quines siguin les xifres d’ocupació.
Però també hi ha altres indicadors d’insostenibilitat en
relació a la sobreurbanització: l’increment del volum de
residus, l’augment de consum d'aigua i energia, el
creixement de mobilitat obligada, l’increment de
persones que usen el medi natural, etc. Tot plegat ha
impactat, de forma negativament en els ecosistemes
naturals, sobretot a la plana, i en el paisatge de la
Cerdanya a nivell general.

La principal eina que tenen els municipis per potenciar la
sostenibilitat a la comarca és la Agenda 21. La Agenda
21 Local és un document que desenvolupa un Pla
estratègic municipal o supramunicipal el qual ha
d’integrar, necessàriament, els criteris de sostenibilitat
en les polítiques ambientals, econòmiques i socials del
municipi o de la comarca, i que sorgeix de la participació
i presa de decisions consensuades entre els
representants polítics, personal tècnic municipal, agents
implicats i ciutadans del municipi o de l’àmbit d’actuació.
A nivell supramunicipal una iniciativa d’aquestes
característiques es va posar en marxa, a nivell del
Consell Comarcal, quan es va realitzar el projecte
anomenat “Compromís per Cerdanya”. A nivell
municipal, Puigcerdà va executar, a finals del segle XX,
el projecte d’endegar una Agenda 21 Local al municipi.
Ambdós experiències s’han quedat en algun calaix
d’aquestes institucions ceretanes i aleshores no ens
hem d’estranyar que uns dels resultats més significatius
de l’Informe de Sostenibilitat de les Comarques
Gironines (2009) sigui que a Cerdanya no s’hagi realitzat
cap procés d’Agenda 21 Local.

Però urbanísticament també s’han dut a terme altres
projectes insostenibles. La instal·lació de camps de golfs
(fins no fa molt de temps hi havia entre els camps
actuals i els projectats, entre els camps de golf i els pitch
and put 7 projectes) al llarg del territori cerdà ha estat
una bona excusa per continuar desenvolupant unes
polítiques urbanístiques neoliberals que no se
sustentaven amb el fet de realitzar una pràctica
esportiva sinó que buscaven, amb una requalificació
gairebé automàtica d’alguns terrenys, com especular
amb una part de la nostra comarca. Darrera d’algun
d’aquests projectes hi ha hagut un procés de
requalificació de terrenys rústics i forestals afectant a
ecosistemes delicats i únics de la nostra contrada i en la
construcció, al voltant del camp de golf, de centenars de
segones o terceres residencies.
La Cerdanya és una de les comarques que concentra
una gran quantitat d’estacions d’esquí en el seu territori.
El canvi climàtic global està afecta localment en el sentit
de que cada vegada neva menys i si neva és cada
vegada a més altitud. Aquesta problemàtica sembla que
s’agreujarà en un futur si la humanitat continua amb de
consum. Fa anys que el problema de la manca de neu
s’està solucionant amb la instal·lació de canons de neu.
La generació de neu artificial, encara que s’està
avançant tecnològicament amb el tema, crea un impacte
a nivell dels recursos hídrics i energètics i és del tot
insostenible. A més a més, la mobilitat obligada a les
pistes d’esquí, els residus que es generen en una
jornada d’esquí, l’impacte en el medi natural d’aquesta
pràctica esportiva, etc., són factors que incideixen en el
medi ambient i que a la comarca mai s’han analitzat.
He reflexionat, sintèticament, sobre alguns exemples
d’inadequades pràctiques sostenibles en relació a
l’urbanisme i al turisme, donat que, com deia més
amunt, són els dos eixos sobre els quals pivota la vida

En el tema dels residus s’han donat passos gestionar
millor els residus que es generen a la comarca: per
minimitzar-ne la quantitat i per fomentar la recollida
selectiva. Hi ha hagut algunes campanyes de
sensibilització i de formació en el tema dels residus,
s’han instal·lació de contenidors que destrien els
residus, s’han obert instal·lacions per permetre’n un
tractament i una gestió adient, però malgrat tots aquests
avenços la comarca té una assignatura pendent amb el
tema dels residus. Així, el mateix informe, que abans
esmentava, destaca dos dades molt importants en
relació als residus: la primera es que a l’any 2007 la
producció de residus es situava per damunt de la
mitjana catalana i la segona que la Cerdanya era la
comarca gironina que tenia uns nivells més baixos en la
recollida selectiva de residus. Potser aquestes xifres en
tres anys han variat una mica

El Segre, i per tant l’aigua, és un dels elements naturals
que, en certa mesura, construeixen, simbòlicament, la
identitat col·lectiva de la comarca. Sembla doncs, que a
Cerdanya hi hauria d’haver una certa cultura de l’aigua –
donat que el riu és un constituent que travessa i
estructura tota la vall. Aquest suposat respecte per
l’aigua desapareix quan analitzem algunes de les xifres
del mateix informe. Algunes de les dades més
significatives, en relació al tema de l’aigua són: en
relació al consum d’aigua alguns municipis se situen per
damunt dels 400l/hab. i dia; es desconeix quin és el
consum d’aigua del sector agrícola de la comarca; es
desconeix quins és l'impacte de la instal·lació de canons
per fabricar neu artificial en el cursos fluvials i en
l'explotació dels aqüífers i no s'ha analitzat mai quin
l’efecte real de les captacions d'aigua dels camps de
golf.
Cada vegada són més les persones que visiten les
muntanyes de la Cerdanya. Les activitats que es poden
realitzar a l’aire lliure són cada vegada més variades i
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segons l’època estacional se’n poden realitzar unes o
altres (anar amb quad, anar a buscar bolets, practicar
l’excursionisme, etc). En els darrers anys també hi ha
hagut un boom d’empreses especialitzades que
plantegen l’accés al medi natural com un negoci més.
Tot i que, des de fa anys existeix una llei que regula
l’accés al medi amb mitjans motoritzats hi ha hagut pocs
ajuntaments que l’hagin aplicat en la seva totalitat. Tot
plegat ha comportant un augment impressionant de la
freqüentació dels boscos, dels camins, dels senders,
etc., de la comarca. Això provoca que, progressivament,
es vagi malmetent el medi natural de la contrada i es
vagin alterant, progressivament, els ecosistemes que
conviuen en ell.
Però, no solament vull destacar les pràctiques
inadequades en relació a la sostenibilitat a la comarca.
També voldria destacar algunes iniciatives que si que la
promouen. Algunes d’aquestes iniciatives parteixen des
de sectors privats i polítics i d’altres des de sectors
culturals i són:

Els projectes d’ecoturisme no solament promou un
turisme que es mobilitza per fer activitats més
respectuoses amb el medi ambient (passejades per la
natura, hípica, bicicleta, etc.) sinó que aquests projecte
el que ajuden a mantenir els factors i valors socials i
culturals de la comarca.
Els projectes que s’han endegat per l’ús de les energies
alternatives. En aquest sentit l’Ajuntament d’Alp està
sent pioner a la comarca donat que té diverses
instal·lacions municipals (la seu del consistori, l’edifici de
bombers, l’oficina de Correus, les escoles i el Palau
d’Esports i Congressos) que s’escalfen amb biomassa.
Aquest ús municipal d’energia renovable ha fet que,
mesos endarrere, la Generalitat de atorgués a Alp la
menció del municipi més sostenible de Catalunya en
relació a les energies tèrmiques renovables.
I finalment, i més recentment, la iniciativa que han tingut
algunes institucions de la comarca (Amics de la
Cerdanya i l'Institut d'Estudis Ceretans) de demanar, a la
Unesco, que la Cerdanya sigui declara Reserva de la
Biosfera.
Els exemples que he comentat mostren que el camí cap
a la sostenibilitat de la comarca és un anar endavant, en
alguns aspectes, i un anar endarrere, en alguns altres.
Necessàriament cal seguir avançant no solament per la
sostenibilitat de la comarca sinó també per la mateixa
Cerdanya.

La “marca” Cerdanya, perdoneu que usi un concepte
relacionat amb el màrqueting i l’economia, té que anar
lligada a la sostenibilitat. La Cerdanya no solament té
que ser coneguda pel seu paisatge, pel seu clima i les
seves condicions atmosfèriques, pel seu sistema natural
i per les activitats d’oci i de cultura que es poden dur a
terme en el seu territori. També té que ser coneguda per
ser una comarca sostenible.
L’impuls cap a la sostenibilitat de la comarca no es pot
deixar en mans dels polítics ni dels governants de la
comarca o de fora d’ella. Tampoc en els grups
econòmics de poder tant locals com globals. Si ho

deixem en les seves mans, com detalla l’observatori de
la sostenibilitat de les comarques gironines, no
s’endegaran processos de sostenibilitat o moltes
iniciatives quedaran inacabades o institucionalitzades i
es continuarà amb la mateixa dinàmica econòmica,
política i social.
A nivell individual, el camí cap a la sostenibilitat arrenca
des de cadascú i cadascuna de nosaltres al incorporar,
en el nostre dia a dia i en cada una de les accions que
fem, quin és l’impacte que estem provocant, quan fem
alguna cosa, vers el medi ambient cerdà. Aquesta lògica
de la sostenibilitat s’ha d’aplicar, per exemple, en el
tema del consum, en el tema de la mobilitat, en el tema
de l’ús dels recursos naturals, etc: si compro algun
producte tenir coneixement de quin és el cost ambiental
d’aquell producte abans de comprar-lo i una vegada ja
no s’utilitzi, si tinc que desplaçar-me fins a algun lloc
reflexionar sobre si cal vertaderament anar en cotxe o
anar a peu, si deixo la llum encesa ser conscient de que
no només estàs fent una despesa econòmica sinó que,
sobretot, està provocant un impacte en el medi
ambient... Com s’afanyen a dir els governs locals,
autonòmics o estatals,
amb les seves publicitats
enganyoses, nosaltres som els responsables de la
insostenibilitat del món però no perquè ens ho diuen ells
sinó perquè ells si que són els vertaders irresponsables.
Aquestes bones pràctiques a nivell individual sumen i,
en un cert grau, tindrien un impacte global en la
sostenibilitat de la Cerdanya. Encara que faci servir un
tòpic, és important que es desenvolupi o que es potenciï
una política d’educació i formació ambiental en tots els
nivells i franges d’edat, per així incorporar la lògica de la
sostenibilitat en cadascuna de les nostres accions.
A nivell grupal cal encetar o potenciar mecanisme o
eines que traspassin, que vagin més enllà dels sectors
econòmics i polítics que fins ara han tingut poder de
decisió sobre la comarca. Cal una autentica revolució
des de les entitats culturals per promoure la sostenibilitat
a la Cerdanya. És des de la cultura, i no des de la
política, és evident, que hem de treballar per què la
Cerdanya sigui més sostenible. Algunes d’aquestes
associacions ja han endegat projectes que van en
aquesta línia, com, per exemple, la sol·licitud per part
d’Amics de la Cerdanya i de l'Institut d'Estudis Ceretans
de que la Cerdanya sigui Reserva de la Biosfera.
Les persones que visiten la comarca han de saber que
es troben en un paratge natural i paisatgístic particular,
no solament per aquest elements sinó també perquè la
Cerdanya aposta vertaderament per ser sostenible. En
aquest sentit, cal fer pedagogia del tema i aquelles
persones que visitin la contrada han de conèixer i
implicar-se en aquells projectes i iniciatives que fomentin
la sosteniblitat de la comarca. A través d’aquesta
fórmula, que no és senzilla de dur a la pràctica, es
poden assolir un objectiu bàsic: que les persones de pas
tinguin cura de la Cerdanya.
A nivell col·lectiu, cal endegar, a tots els municipis de la
Cerdanya i la Cerdanya en el seu conjunt, processos
d’Agenda 21 Local que siguin postulats per la iniciativa
popular dels cerdans i de les cerdanes. Cal esmenar
l’error que suposa no haver realitzat o no haver finalitzat
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cap procés d’Agenda 21 Local. No fa falta esperar que
els
ajuntament
impulsin
iniciatives
d’aquestes
característiques. S’han de posar en marxa, les eines
participatives que permeten definir quines tenen que ser
les polítiques ambientals de la Cerdanya. Aquests
processos de participació ciutadana no es poden
institucionalitzar o pervertir políticament. S’han de
desenvolupar d’una forma clara i transparent, proposant
propostes i accions realistes, consensuades, i que obviïn
els interessos particulars, grupals o econòmics. Les
polítiques ambientals als municipis cerdans no les ha de
definir l’alcalde o el regidor encarregat amb la matèria,
les hem de definir entre els cerdans i les cerdanes
perquè tots i totes coneixem la realitat actual de la
Cerdanya i perquè totes i totes sabem com volem que
sigui la Cerdanya del futur. Així doncs, hem d’aprofitar
l’Agenda 21 com a eina i transformar, socialment, aquest
error en una oportunitat.

Els valors que defineixen la cultura i la identitat de la
comarca són el paisatge, la frontera, la natura, etc. La
Cerdanya serà respectuosa amb si mateixa, amb la gent
que viu amb ella o que està de pas, amb els seus
territoris més propers i amb el món global, quan sigui
capaç, col·lectivament, d’afegir, en el seu conjunt de
valors, la sostenibilitat. Si no som capaços d’incorporar
aquest valor continuarem malmeten el nostre territori i
allò que el fa tant singular i excepcional.
Per acabar. Fa uns dies vaig llegir una entrevista que li
feien al reconegut sociòleg polac Zygmunt Bauman. La
frase del titular deia així: "els nostres nets pagaran la
factura de la nostra l'orgia consumista". Si continuem
amb aquest ritme de consum de la Cerdanya creieu que
realment
podran
pagar
aquesta
factura?
Col·lectivament, com a cerdans i cerdanes, podem tenir
la sensació i la percepció que la realitat ambiental de la
comarca no està tant malament. No vull ser catastrofista
però en alguns aspectes ambientals crec que si. Quina
Cerdanya viuran els nostre nets i netes? Està en les
nostres mans. Depèn de la nostra capacitat
d’autoorganitzacio, com a cerdans i cerdanes, per de
dissenyar, definir, dur a la pràctica i avaluar les futures
polítiques ambientals, culturals, socials i econòmiques
de la comarca.
Pep Vivas-Elias
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de
l’Educació (UOC)
Professor de Tercer Cicle al Departament de Psicologia
Social (UAB)
Professor-tutor del Master en Intervenció i Gestió
Ambiental: Persona i Societat (UB)
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El Castellot de Bolvir (La Cerdanya): Dels
Ceretans a l’Alta Edat Mitjana. La seva recerca fins al 2010.
Oriol MERCADAL FERNÀNDEZ*, Oriol OLESTI VILA**, Jordi MORERA CAMPRUBÍ***, Cira CRESPO CABILLO****, Eduard
SÀNCHEZ CAMPOY***
SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC

La finca on es situa el jaciment, ara de propietat municipal,
està emplaçada en un petit altiplà d’uns 300 m d’altura anomenat la Corona, del qual n’ocupa una superfície d’uns 5.100
m2 en la seva part septentrional. Les coordenades UTM en
l’angle nord són E 408448 i N 4697019, i l’altitud és de 1.144
m snm.
El turó correspon a una terrassa mitjana que integra argiles i
sauló barrejat amb blocs i còdols de granit, esquist, quars,
etc., que se situen al damunt d’una terrassa de la fi del Terciari (de fa uns 8 milions d’anys), caracteritzada per argiles grises. Per contra, la pissarra emprada en l’assentament al llarg
de la seva història procedeix dels llosers situats al sector de la
solana on s’ubica l’actual poble de Bolvir.
El perfil del tossalet ara resulta més acusat que no ho era originàriament, en haver estat retallat per la mà de l’home a l’inici
de la seva ocupació, cap al segle IV aC, amb una finalitat
bàsicament defensiva.

Martzluff, arqueòleg perpinyanenc d’origen cerdà, i per membres de l’Institut d’Estudis Ceretans, a partir de 1983 –
informació tota ella recollida durant la confecció de la Carta
Arqueològica de la Cerdanya elaborada el 1990–, el que ens
va empènyer a iniciar la recerca. Amb l’objectiu de caracteritzar l’indret, el 1991 vam sol·licitar un permís a la Direcció General del Patrimoni Cultural. Prèviament, el Sr. Jesús Montesinos, membre de l’IEC, havia topografiat el lloc a petició nostra
i de forma desinteressada, per tal de poder situar els sondeigs. La concessió del permís va permetre l’arquèoleg Oriol
Mercadal i l’historiador de l’Antiguitat Oriol Olesti, realitzar
quatre sondeigs de prospecció, que donaren com a resultat la
troballa d’un mur exterior de 1,4 m d’amplada, una gran sitja i
restes d’un sòl d’ocupació que integrava una llar. L’únic nivell
detectat s’associava a ceràmica a mà indígena de tradició
prehistòrica (ROVIRA, 1977; CAMPMAJÓ, 1983; CRABOL,
1986; CAMPMAJÓ, 1991; TOLEDO, 1998, etc.), i a una a
torn, de caràcter ibèric –quatre càlats, alguns d’ells amb decoració pintada de dents de serra a la vora i semicercles concèntrics al cos-, i ceràmica grisa de la costa catalana–, així com
fragments d’àmfora itàlica. Els autors de la intervenció plantejàrem aleshores la probable existència d’un establiment de
nova planta i de curta vida, situable entre la segona meitat del
segle II aC i el darrer terç del segle I aC. (MERCADAL, OLESTI, 1991).
Dos dels aquí signants (OM i OO) proposàrem aleshores
l’existència d’un establiment de nova planta amb una ocupació
de curta durada, datable entre la segona meitat del s. II i el
darrer terç del s. I aC (MERCADAL, OLESTI, 1992a i 1992b;
MERCADAL, ALIAGA, 1994), moment aquest darrer que es
correspondria amb la hipotètica fundació de Iulia Lybica
(MERCADAL, OLESTI, 1991; PADRÓ, 2000; GUÀRDIA,
MERCADAL, OLESTI, en premsa).

L’ACTIVITAT ARQUEOLÒGICA PRECEDENT

La descoberta del jaciment i les prospeccions dels anys
1983–2005

La morfologia del lloc i el topònim “Castellot” associat a ell –
que a Cerdanya sovint fa referència a poblats o fortificacions
preromanes i/o altmedievals–,van fer sospitar de l’existència
d’un assentament antic. No obstant, fou la troballa de ceràmica en superfície –la majoria feta a mà però, també una vora
de càlat amb una inscripció incisa (ALIAGA, CAMPILLO, UNTERMANN, 1994), un fragment de campaniana A i uns altres
d’àmfora itàlica–, així com les notícies facilitades pel Sr. Claude Saurel, de París, –qui ens lliurà una maqueta de l’hipotètic
poblat, avui conservada al Museu Cerdà–, pel Sr. Michel

El 1993, motivada per una probable urbanització de la zona
meridional de la Corona, l’arqueòleg Jordi Campillo dirigí una
prospecció; però malgrat obrir un centenar de sondeigs amb
una retroexcavadora, el resultat fou una total absència tant de
materials com d’estructures antics (MERCADAL, OLESTI,
2000). En ser el terreny de titularitat privada, la negativa del
propietari i el poc interès mostrat pel consistori bolvirenc al
llarg dels anys, va fer que haguéssim d’esperar fins al juny del
2005 per tornar a intervenir al Castellot, mitjançant tècniques
no destructives com la prospecció geomagnètica i el radar.
Dirigides per Roger Sala (cap de l’empresa SOT Prospecció
Arqueològica) i Oriol Mercadal (arqueòleg i director del Museu
Cerdà), i el resultat confirmà l’apuntat pels sondeigs del 1991:
el turó havia estat íntegrament ocupat i conservava nombroses estructures muràries –algunes aparentment molt rellevants o de caràcter particular–, així com altres
d’emmagatzematge, de combustió i possiblement metal·lúrgiques (MERCADAL, SALA, 2005; MERCADAL, OLESTI, SALA, LAFUENTE, 2006). Això refermà la necessitat

Arqueòleg codirector del projecte Castellot i director del Museu Cerdà.
Historiador codirector del projecte Castellot i professor de la UAB.
***
Arqueòleg de l’empresa Arqueociència SC SL i codirector de l’excavació.
****
Becària de la UAB i codirectora de l’excavació.
***
Arqueòlegs de l’empresa Arqueociència SC; J.M.: codirector de l’excavació. E.S.: Codirector del projecte.
*

**
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d’avaluar definitivament les característiques del jaciment mitjançant l’excavació en extensió en el marc d’un projecte de
recerca, i poc després s’estructurà l’equip actual.
La gènesi del projecte de recerca i de rehabilitació

L’excavació i la rehabilitació d’El Castellot té la seva gènesi en
la confluència d’interessos expressats des de quatre institucions o entitats interessades en el món ceretà i en la romanització de la contrada: la Universitat Autònoma de Barcelona
(que avala el projecte científicament a través del seu Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’edat mitjana), el Museu
Cerdà, Arqueociència SC SL i poc després de l'Ajuntament de
Bolvir, com a entitat que avui el promou, a part del recolzament institucional del Consell Comarcal de la Cerdanya. La
continuïtat dels treballs esdevenien imprescindibles tant per
l’efectiva presència d’estructures d’habitació i producció, que
confirmaven l’interès de l’assentament en un territori on hi
havia una manca gairebé total d’intervencions en extensió,
com per la seva proximitat a Les Guillateres (All, Isòvol), una
zona de probable explotació aurífera durant l’Antiguitat i potser
també a la protohistòria. En relació a això, la Direcció General
d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya concedí un ajut per al període 2006–2008 en el marc del programa
EXCAVA, destinat al projecte L’explotació dels recursos naturals a la Cerdanya (França, Espanya) a l’Antiguitat. Activitats
mineres en època romana, en el qual actuà com a coordinador
el Dr. Oriol Olesti, professor titular d’Història Antiga de la UAB.
Els arqueòlegs Oriol Mercadal (en qualitat de director del Museu Cerdà) i Eduard Sànchez (gerent d’Arqueociència) van
ser –i segueixen sent– els altres dos coordinadors.
L’esmentada recerca, transfronterera, es centrà en l’estudi de
la presència d’or secundari a la Cerdanya i la repercussió que
tingué aquesta activitat minera en l’Antiguitat sobre les formes
d’ocupació territorial. Els darrers anys de recerca aquí presentats s’enquadraren en el programa bianual 2008-2009, i entre
el 2006 i 2009 els directors de l’excavació foren Jordi Morera i
Cira Crespo i, més puntualment, Oriol Mercadal (2008) i Joan
Oller1 (2010). El material arqueològic es marca amb les sigles
BEC (Bolvir/El Castellot).
Les excavacions de 2006 i 2007
L’any 2006 iniciàrem l’excavació retirant el nivell vegetal en
una àrea de 25 m de llarg per 15 m d’amplada, a l’extrem ponentí, tot seguint una orientació E–O, i s’obriren 15 x 3 m en
una zona central i radial respecte al límit del turó. Es va localitzar una retícula murària ortogonal en la que s’observaren diferents fases constructives i s’excavaren tres sitges d’època
íberoromana. L’ampliació del sondeig B del 1991 confirmà
l’existència d’un mur d’1,35 m d’amplada, disposat perpendicularment al perímetre, fet pel que hom inferia que no podia
ser la muralla de tancament. El 2007 es posà al descobert una
bona part del quadrant sud-oest (540 m2), per tal d’aclarir definitivament la qüestió del sistema defensiu de l’assentament.
L’esmentat mur restava separat uns 10 m del límit del pujol,
de manera que si hom assumia que havia estat una muralla,
una àmplia franja de terreny (d’uns 550 m2) quedava al seu
exterior. Atès que això no coincidia amb els models íberoromans coneguts, plantejàrem la hipòtesi que la zona de migdia
hagués estat dotada d’un sistema defensiu més complex.
D’altra banda, es van documentar 14 m de llargada d’un mur
d’1,7 m d’amplada, situat just en el límit sud del tossal, tot
resseguint-lo; fou interpretat com una primera línia de muralla,
la qual, a priori, semblava circumdar-lo tot. La hipotètica
existència d’una doble muralla però, en aparença només semblava donar-se a la part topogràficament més accessible. Tan-

mateix, desconeixíem si ambdues eren contemporànies, així
com també la funció de l’espai intermural. Cal destacar que la
segona actuació del 2007 ja fou promoguda per l’ajuntament
de Bolvir, doncs el nou govern municipal presentà un programa que incloïa la recuperació del jaciment i la seva vinculació
a un futur centre d’interpretació. Al sector central es va localitzar un espai de 2,95 m d’amplada on no semblava haver muralla, flanquejat per dues estructures quadrangulars, interpretades com a torres protectores d’una entrada monumental.
Presentaven un perímetre exterior de 5,9 m de costat, un interior de 2,95 m i conformaven una superfície interna de 8,5
m2. A tocar de la torre oest un conjunt d’estructures
s’interpretà com un cos de guàrdia. També es van localitzar
murs adossats a la muralla i sitges; i a l’exterior de l’arc emmurallat, un un bloc monolític de planta circular i secció cònica
interpretat com un possible basament de columna (CRESPO,
MORERA, MERCADAL, 2008; CRESPO, MERCADAL, MORERA, OLESTI, SÀNCHEZ, ALIAGA, 2008).
Les intervencions de 2008 i 2009
La de 2008 es va fer sota la direcció arqueològica de Jordi
Morera, Cira Crespo i Oriol Mercadal, completada amb un
equip format per un dibuixant, set auxiliars i tretze estudiants
d’història provinents de la UAB, Salamanca, Lugo, Bordeus i
Òxford. A diferència de les anteriors, aquesta actuació
s’emmarcà en el projecte biannual 2008-2009, pel qual el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació atorgà un ajut
econòmic. El projecte preveia completar l’excavació de la franja meridional, d’uns 1.000 m2, així com la realització d’un gran
sondeig a la part nord del tossal. Talment, s’observava la necessitat de consolidar les estructures exhumades. Al nord i
arreu del perímetre del jaciment, quatre petits sondeigs ens
van permetre confirmar dos aspectes fonamentals: l’existència
d’una muralla que envoltava tot el tossal i una ocupació aparentment total d’aquest en les tres fases documentades.
L’objectiu d’aprofundir fins a l’esgotament de l’estratigrafia en
el quadrant sudoccidental només s’acomplí parcialment, ja
que a la meitat sud, de 230 m2, tan sols es va poder excavar
un potent estrat d’enderroc, posant-se al descobert una retícula formada per diversos habitacles. L’absència d’estructures
semblava determinar la presència d’espais comunals o de
carrers. La cronologia proporcionada pels materials arqueològics apuntava una datació dels segles X–XII.
A la intervenció de 2009, Jordi Morera i Cira Crespo dirigiren
un equip format per un dibuixant i cinc auxiliars
d’Arqueociència, així com setze estudiants de les universitats
Autònoma de Barcelona, Salamanca, Madrid i Lugo. En base
als objectius definits en el projecte, s’efectuà un rebaix del terç
meridional per documentar en planta el major nombre de recintes possible. La superfície abastada fou de 775 m2, que
sumada a la d’anteriors campanyes oferia un total d’uns 1.670
m2, aproximadament un terç del que ocupa el Castellot.
Es va localitzar una vintena d’estructures, s’enllestí l’excavació
d’algunes sitges i ens centràrem en els àmbits propers a la
muralla, per tal d’establir les etapes evolutives i la cronologia
constructiva. S’excavà l’anomenat cos de guàrdia i l’espai
entre les dues torres, així com altres estructures del quadrant
NO. (CRESPO, MERCADAL, MORERA, OLESTI, SÁNCHEZ,
ALIAGA, 2008; CRESPO, MORERA, MERCADAL, SÁNCHEZ, OLESTI, 2009). D’això es desprèn que a priori el potent clos perimetral s’hauria bastit a la primera meitat del s. IV,
fet de moment confirmat per una única datació absoluta. Una
segona mostra la destinarem a datar al rebliment d’una sitja,
l’única amb material exclusivament ibèric. D’altra banda, la
construcció de les torres i del bastió annex sembla que hauria

Agraïm en Joan Oller la informació facilitada corresponent a la campanya de 2010, en qualitat de codirector de la mateixa.
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tingut lloc a finals de s. III o bé a l’nici del s. II aC, i això hauria
comportat una important remodelació de l’interior, palesada
per estructures de nova planta i amortització de sitges; no
obstant, ens manca una o més datacions radicarbòniques que
ho corroborin. Finalment, tenim una ocupació medieval just al
damunt de la seqüència estratigràfica antiga; els materials
ceràmics i una datació de C14 presenten ara per ara un interval entre l’inici del s. XI i mitjan s.XII. (STUIVER, REIMER,
1993; REIMER et al., 2004).

La actuació de 2010

mentar al substrat geològic de base. Tanmateix, en alguns
casos i coincidint amb les cases de més a llevant, els murs
eren de una sola filada, per bé que mantenien igualment una
disposició dels blocs “a cantell”. Això podria indicar-nos una
diversitat cronològica en la construcció de les diferents vivendes, en clara relació al tipus de fonamentació. És, però, un
tema imprecís sobre el que haurem de continuar treballant-hi.
Pel que fa a la fase antiga, es va exhaurir l’excavació de quatre vivendes individualitzades que ocupen una superfície
d’entre 20 i 25 m2 cadascuna i s’adossen a la muralla –raó per
la qual tenen l’entrada a la paret oposada. Presenten un
marxapeu de llosetes de pissarra, normalment fent un graó
descendent. L’interior presenta un paviment fet de terra trepitjada amb la corresponent llar de foc situada en un dels angles,
i per l’absència de blocs de pedra en els nivells d’enderroc,
pensem que els murs eren majoritàriament de tàpia.
Les cases excavades són les situades a la part posterior del
cos de guàrdia i de les torres, la construcció dels quals motivà
el reordenament d’aquests habitacles. La troballa d’importants
nivells de cendres potser sembla indicar-nos la possibilitat
d’un incendi intencionat d’alguna de les cases per tal de poder
aixecar el baluard. Ara bé, els estrats que s’adossen a les
torres i al baluard no integren materials romans, fet que ens
du a pensar que les remodelacions es van fer en un moment
anterior, durant la segona meitat del s. III aC, i amb un caire
“indígena”. Hipòtesi aquesta que caldrà refermar o invalidar
amb les datacions de C-14 i a partir d’un estudi més acurat
dels materials.

En les tasques realitzades cal diferenciar dues de principals:
la restauració i l’excavació. La primera s’exposa al lloc corresponent, un xic més avall. Pel que fa a la segona, s’han seguit
tres eixos de treball: la reexcavació de la sitja de 1991, per tal
de completar la seva documentació; la intervenció al quadrant
sudoccidental –on s’esgotà la potència estratigràfica, incloenthi tres sitges més de dos metres de fondària)–, i un tercer
sector relacionat amb el conjunt de cases que s’adossen a la
muralla i a les torres per la part central, on cal diferenciar entre
les d’època medieval i les d’època “ibèrica”.
Del quadrant sudoccidental se’n vanpoder extreure noves
dades relacionades amb la fase antiga: a falta de l’estudi aprofundit dels materials i de les relacions estratigràfiques, el sector sembla que sofrí importants remodelacions. De la seva
primera fase en tenim ben poques dades, però sembla factible
pensar que s’hauria mantingut una disposició de cases “en
bateria”, tot recolzant-se a la muralla. Tanmateix, en una primera remodelació s’anul·laren les divisòries d’aquestes cases
i bona part del quadrant el constiuia aleshores un sol edifici
amb totes les seves habitacions interrelacionades. Aquest
espai, de planta rectangular, tenia una superfície de 215 m2.
Al tercer sector, es va completar la documentació de fins a 5
cases “ibèriques” ben individualitzades, amb una superfície
interna d’entre 18 i 35 m2. Es tracta d’habitacles que no es
recolzen a cap muralla, tot i aprofitar les restes preexistents
del clos per adossar-hi l’estructura; és a dir, que en aquest
moment no hi ha una muralla física, però s’aprofitaren les estructures primigènies per bastir-hi de noves. L’excavació
mostrà la superposició de fases històriques en un mateix espai, de manera que els murs medievals tallen els ceretano–
ibèrics. Val a dir però, que els nivells de circulació eren força
elevats, fet pel qual l’estratigrafia d’aquest moment hom l’ha
trobat força arrasada. No obstant, vam poder documentar nivells de circulació, llars de foc, banquetes i/o obradors i nivells
d’enderroc compostos de tàpia i pedra barrejades, el que ens
permet tenir una idea força clara de la hipòtetica arquitectura
de les cases. Estructuralment, s’observen diferències importants; en la majoria de casos –tal i com passava en les cases
medievals de quadrant sudoccidental–, els murs es van fona-

La restauració del jaciment i la seva adequació per a la
visita pública

Fins al 2008 les actuacions havien afectat poc les estructures,
ja que es basaven en la seva documentació superficial i en la
realització de sondejos puntuals, de manera que un cop acabada la intervenció corresponent, es cobria tot amb una capa
de geotèxtil fixada amb pedres i terra. Però el fet d’esgotar
l’estratigrafia d’un ampli sector i restar les estructures uns 50–
60 cm en superfície, així com per l’interès mostrat per
l’Ajuntament en la seva visitabilitat futura, ens vam plantejar
l’inici de la restauració. Per tant, en 2009 s’inicià la consolidació de la muralla, de part del cos de guàrdia i de les dues torres, fet que no sols evità la seva progressiva erosió, sinó que
va servir per refer –de manera reversible– la planta de les
dues torres i augmentar, de pas, el seu valor patrimonial i la
comprensió per part del gran públic. Enguany (2010), s’ha
completat la refecció de la muralla per la part de ponent, on
l’erosió natural havia anat afectant la seva amplada fins a
perdre’s completament abans d’arribar a l’extrem, fet que es
va recuperar mitjançant el procés de restauració. A més, es
completà la consolidació de totes les estructures del quadrant
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sudoccidental –atès que en no haver-se exhaurit la seva excavació, algunes no s’havien pogut consolidar fins aleshores–, i
es va refer una llar de foc. Igualment, es van restaurar algunes
de les estructures pertanyents a l’anomenat “cos de guàrdia”.
Les directrius sobre la conservació i l’adequació del jaciment
les estableix l’arqueòloga i restauradora Maite Rovira,
d’Arqueociència, i estan registrades en un informe on es definien els criteris i l’actuació a fer sobre murs, habitacions, sitges i llars. Aquest fou lliurat tant al consistori municipal com al
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (Rovira
2008).
ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA DE LES FASES OCUPACIONALS
El poblat durant l’ocupació ceretano–ibèrica d’inicis del s.
IV a finals del s. III aC.

Pel moment, pensem que l’indret tindria el seu origen en un
oppidum (assentament indígena enlairat i fortificat), probablement aixecat per la ètinia dels ceretans, el qual fou construït
ex novo (de nova planta) i ocupat, com a mínim, a partir del s.
IV aC. Aleshores, s’hauria bastit una ruda però potent muralla
per envoltar tot el tossalet, però el fet que en tres dels vessants existís un fort pendent, va fer que el clos prengués una
veritable envergadura (1,65 m d’amplada) tant sols a migdia,
sense desestimar però la resta. Podrien haver existit cossos
fortificats en punts estratègics, com sembla mostrar
l’existència de murs de 1,3 m d’amplada i en angle recte, situats en el límit topogràfic al sector sud-oest; els quals
s’aprofitaren després durant l’alta edat mitjana. El mateix deuria succeir amb la porta originària –encara no localitzada–,
que deuria ser de mida reduïda, en un model que es repeteix
a bona part dels oppida ibèrics de l’àrea catalana; així, al Cogulló de Sallent (Bages) l’entrada, dissimulada en un lateral,
està flanquejada per una gran torre massissa (SÁNCHEZ,
1987); a la Ciutadella de Calafell (Baix Penedès) és defensada per una torre des del s. V aC (ASENSIO, MORER, POU,
2003), i també al recinte fortificat del Puig Castellet de Lloret
de Mar (PONS, TOLEDO, LLORENS, 1981), per esmentar
tres exemples de diferents contrades.
A nivell d’elements comunitaris, remarquem la localització
d’una canalera que travessa la muralla, la qual ha de ser contemporània a ella en la seva planificació. Les habitacions localitzades –a dia d’avui cap de sencera però, en ser tallades per
altres cronològicament més tardanes– reflecteixen una estructuració domèstica de l’espai. Els murs, d’entre 50 i 70 cm de
gruix i construïts amb còdols lligats amb argila, conformen
estances quadrades o rectangulars d’entre 11 i 25 m2 de planta. Totes les documentades es recolzen a la muralla, de manera que la seva porta s’obria al costat oposat; d’això
s’infereix l’existència d’un carrer paral·lel a aquella, almenys
en el seu sector sud, que vertebraria el conjunt. Les parets
que, probablement serien de tàpia –sistema emprat a Cerdanya en cases, tanques, pallers, etc. fins a inicis del s. XX de la
nostra era–, s’aixecaren a partir d’un sòcol de pedra; un mur
aparegut al sondeig 2 conservava fins a 1,4 m d’alçada pètria,
però no sembla que hàgim de considerar–ho un fet general.
Pel que fa a la coberta, podria haver estat construïda amb un
embigat de fusta cobert de brancatge i amb una capa de terra
premsada al capdamunt, per tal d’impermeabilitzar-la, i potser
fins i tot algunes lloses de pissarra que acabarien de fixar
l’estructura –model aquest que s’ha pogut comprovar tremendament eficaç avui en dia, si hom té un mínim de cura, tant en
cabanes de pastor de l’alta muntanya com en alguna casa
d’edat contemporània–. A la part interna, els suports, documentats a partir de forats de pal delimitats o no per lloses i a
voltes alineats al centre, millorarien l’estabilitat de la coberta i
tal vegada possibilitarien l’existència d’un trespol intern o d’un

pis superior. En aquest sentit, Vitrubi (II, 8) deia: “... les parets
de tovot, si no tenen dues o tres filades de pedra, no poden
aguantar la càrrega de més d’un pis”. En el nostre cas, el gruix
dels murs, que assoleixen els 75 cm, i l’alçada d’una base
pètria que supera el metre d’alçada en la majoria dels casos,
sense dubte haurien permès –-i semblen apuntar–l’existència d’un cos superior. I els petits forats de pal localitzats podrien estar relacionats amb reduïts trespols interns, a
la manera d’altells. Pel que hem pogut observar fins ara, els
ferms sembla que bàsicament serien de terra premsada, ja
que no hem localitzat altra mena de paviment, com podria ser
un enllosat de pissarra.
Pel que fa a les llars de foc, tret d’algun cas elaborat amb solera de lloses i altres menors disposades verticalement i perimetral, solen ser simples rebaixos del subsòl amb la base
endurida pel foc. Són presents tant a la part central com als
laterals de les estances. Ara per ara però, no coneixem la
funcionalitat de la majoria dels espais i comptem amb molts
pocs indicis que puguin mostrar una divisió especialitzada del
treball. A més, tant les pedres de molí (de vaivé o rotatori)
com les peces de teler gairebé sempre procedeixen del rebliment de sitges antigues o fins i tot de reaprofitaments d’època
medieval. També cal considerar la metal·lúrgia del ferro com
una activitat del grup, sobretot inferida pel gran nombre
d’escòries recuperades. De les vuit sitges excavades, set corresponen a aquesta fase, malgrat que probablement foren
amortitzades a l’inici de la següent. El fet que totes es localitzin en un sector i no s’hagi trobat cap a l’interior de les estances –malgrat ser una zona rebaixada en època medieval–,
podria apuntar l’existència d’un espai destinat a
l’emmagatzematge.
Per a aquesta primera fase, proposem una cronologia de s. IV
aC, recolzada en criteris estratigràfics, materials ceràmics
(una primera fase formativa només integra la feta a mà) i en
una datació radiocarbònica corresponent al reompliment de la
rasa de fonamentació de la muralla UE 108, la més antiga de
les documentades fins avui; la datació, calibrada, dóna 398–
353 cal BC. Paral·lelament, el farciment de la sitja UE 206,
que es considerà amortitzada en el s. III, oferí un resultat de
331–203 cal BC. A nivell estructural, basem la cronologia relativa proposada en la factura dels murs, ja que mentre els preromans sempre integren còdols mitjans disposats l’un al costat
de l’altre en filades irregulars, els d’època iberoromana es
bastiren amb lloses de pissarra, sovint grans i disposades
horitzontalment; i els medievals es construïren amb còdols i
lloses de pissarra sempre disposats en opus spicatum.
Aquests trets, a part d’altres com la direcció, les refetes, etc.
ens ajuden a diferenciar molt bé les fases i de forma més concreta els diferents episodis viscuts per la muralla. Així, el primer perímetre murat, sense arribar a ser ciclopi, integra grans
còdols en la seva base i en algun sector ho fa selectivament
de quars –ja fos per raons de duresa o bé per la vistositat que
aquests ofereixen des de l’exterior. Per contra, en la seva primera reforma, relacionada amb les torres i el baluard, s’emprà
un aparell de grans lloses de pissarra. Un cert nombre de nivells es relaciona amb una cronologia anterior a les reformes
de la façana meridional i en tots ells destaca la presència majoritària de ceràmica a mà, per bé que amb una quantitat relativament important de material ibèric.Les produccions manufacturades són hereves de les ceràmiques de tradició local
dels s. VIII–VII aC, molt profusa en decoracions plàstiques
com cordons digitats i incisos, unglades, incisions grans i altres en espina de peix (antuvi, la denominada “decoració cerdana”), les quals s’aniran repetint sense gaires canvis fins a la
fi del segle III aC (fig. 8 a, b i c), moment en què apareixeria
una ceràmica més uniformement ben tractada, de color negrós i gairebé sense decorar –entre altres elements, desapareixen per complet les grans espines de peix incises–, que
coexistirà amb les produccions a torn arribades de terra enllà
(CRABOL, 1986; CAMPMAJÓ, 1991). Les pastes ibèriques
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són reduïdes o “de sandvitx” i pel que fa a les formes en destaquen les àmfores de boca plana, seguides dels vasos bitroncocònics, els ungüentaris, els vasets caliciformes, les pàteres
de vores reentrants i els càlats, els quals ens proporcionen
una cronologia quelcom més ajustada, a l’entorn del s. III aC,
que es podria estirar cap avall en una centúria. Però són els
materals d’importació els que ofereixen una major precisió
cronològica, entre ells el fons d’una pàtera de la forma L21 o
L22, una fragment d’àtica (s. IV aC) o les ceràmiques
d’engalba roja ilergetes, típiques del s. III aC. La cronologia
proposada també estaria recolzat per una evidència negativa:
l’absència d’importacions romanorepublicanes, com les campanianes i les àmfores itàliques, a part dels pondera i les tegulae. En definitiva, creiem que la primera ocupació s’hauria
produït a inici del s. IV aC, perllongant-se fins a la centúria
següent.
A nivell ètnic i territorial, fins ara s’explicava dels ceretans haurien viscut a la muntanya mitjana i pertanyien a un poble força
hermètic, però aquesta visió resultava esbiaixada per la manca d’intervencions arqueològiques (OLESTI, MERCADAL,
2005). A més, les hipòtesis plantejades parcialment a partir de
diferents apriorismes, derivaven de la recollida de materials
superfícials i de l’excavació continuada d’un únic jaciment, el
de Lo Lladre (Llo) (CAMPMAJÓ, PADRÓ, 1978; CAMPMAJÓ,
1983). Atesa l’absència de recerca pel període prerromà a la
plana pròpiament dita, la intervenció al Castellot ha modificat
la visió precedent. La presència d’un oppidum relativament
gran i ben fortificat al mig de la vall ens du a pensar que
l’aprofitament de la fèrtil planura i de la terra cerdana com a
via de comunicació entre el Rosselló i l’interior català ja haurien estat motiu de control almenys des del s. IV aC. Pel que
fa al seu paper territorial, creiem que no poden existir gaires
poblats de mitja hectàrea ni a la Cerdanya ni al Pirineu en
general, fet que ens du a pensar en una posició geopolítica
destacada i vertebradora de la regió, potser només al darrera
en importància de la suposada capital dels ceretans establerta
al puig de Llívia (ALIAGA, CABALLÉ, SUBIRANAS, 2001).
Fins aquest moment, diversos autors havien defensat una
iberització dels ceretans relacionada amb l’arribada de Roma
a la península Ibèrica (OLESTI, MERCADAL, 2005) però, les
dades de què avui disposem –similars característiques amb
els oppida ibèrics, com la ubicació, la trama defensiva i habitacional, i els materials d’importació– argumentarien una iberització de la contrada en un moment més antic del que hom
pensava, la qual es consolidaria al llarg de la tercera centúria,
així com l’existència d’incipients xarxes comercials, com ho
demostra la circulació del monetari trobat a diversos jaciments, entre el que es compten imitacions gales de dracmes
emporitanes (CAMPO, MERCADAL, 2009) i alguna ceràmica
d’importació –com una copa Càstulo (CAMPILLO, J., 1995;
CAMPILLO, BORRÀS, 1995; CAMPILLO, MERCADAL, 199697) trobada a Llívia– i una peça pseudojònica d’Angostrina
(CAMPMAJO, CRABOL, PARENT, RAYNAUD, RENDU,
RUAS, 2005).

Les fases ibèrica final i romana republicana: de la fi del s.
III a mitjan s. I aC.

El període es caracteritza per una gran remodelació del cinturó defensiu, en desmuntar-se la muralla preexistent en un
tram de més de 20 m de llargada i construïr-se dues torres i
un baluart. Les noves estructures dotaren de major solidesa el
conjunt, tot reforçant l’entrada, que es converteix en quelcom
de monumental. Els paràmetres arquitectònics seguits semblen de caràcter romà, atès que les mesures de les torres i del
cos de guàrdia mantenen unes proporcions relacionades amb
la pertiga o decempeda. Paral·lelament, també es documentà
la construcció d’un nou cos al quadrant sudoccidental, escapçat per les habitacions d’època medieval. L’amortització de
bona part de les sitges ibèriques –reblertes amb una majoria
de material indígena i ibèric, tot i documentar-se un reduït
percentatge de peces romanes– s’hauria fet amb l’objectiu de
redimensionar els espais interns per tal de canviar la seva
funcionalitat. Establim dos tipus precisament en funció del seu
rebliment: un primer amb materials molt argilosos i amb moltes restes orgàniques, que només integren materials ceretano–ibèrics, les quals sembla que haurien estat colmatades
gradualment. Un segon tipus presenta un reompliment majoritàriament de còdols i lloses amb molt poc material antròpic,
però curiosament molts d’ells són romans. Per tant, entenem
que són sitges colmatades ja en època iberoromana, coincidint amb una fase de reformes, les quals haurien estat reblertes de cop, amb la intenció d’amortitzar-les ràpidament. Malauradament, els nivells de circulació d’aquesta fase, situats a
una cota superior, haurien desaparegut en la seva pràctica
totalitat. L’entrada, d’una pertiga d’amplada, permetria el pas
de carruatges; d’això s’infereix que el talús actual no s’adequa
a la orografia original, doncs el pendent hauria de ser força
més suau per tal de permetre l’accés a aquells. En els nivells
d’aquesta fase, destaca percentualment la ceràmica del període anterior (indígena i ibèrica), amb la presència de minsos
materials d’importació com la campaniana A i l’àmfora itàlica,
el que ens situaria en la primera meitat del s. II aC. Les formes
ceràmiques més recents pertanyen a la campaniana B i són
un plat de la forma L5 i algunes copes de la L1 i i bols de la
L3, datades entre el s. II i el tercer quart del s. I aC. D’altra
banda, l’absència de produccions de la segona meitat del s. I
aC apuntaria un abandonament del lloc anterior al canvi d’era.
L’inici del període s’emmarca en la Segona Guerra Púnica,
quan l’any 219 Anníbal inicià el seu assalt a la península Itàlica, tot creuant la serralada pirinenca. Segons les fonts clàssiques, passà lluny d’Empúries, colònia aliada dels romans, i
des d’Ilerda arribà al Rosselló. Un any després, els romans
desembarcaven a la Península per fundar la seva primera
ciutat, Tarraco, i els anys següents foren presidits per la guerra romano–cartaginesa, amb l’objectiu de controlar l’arc mediterrani. Malgrat que la fi de la guerra tingué com a data oficial
el 202 aC, els romans no dominarien el territori fins força anys
després i prova d’això és la revolta indígena sofocada per
Cató el 195 aC. Eren moments convulsos que justificarien les
importants reformes del nostre cinturó defensiu, per bé que no
insinuem que aquest sigui obra ni dels púnics ni de les tropes
romanes. Arreu del territori català s’observen canvis profunds,
des d’Empúries a l’Ebre –on s’observa una refecció d’antics
oppida, com la Moleta del Remei, coetània a la fundació de
nous llocs de control, com Sant Miquel de Vinebre. A Bolvir
però, encara no podem dir si les reformes responen una evolució interna de l’antic oppidum o si, per contra, fou realitzada
per un contingent forani (pressumiblement romà), ja fos estrictament militar o bé destinat al control estratègic. El registre
material ens parla d’una majoria indígena i un contingent ibèric
amb un cert pes, enfront de molts pocs fragments de factura
romana; un percentatge tan ínfim sembla respondre més a
La decempeda és igual a deu peus romans i un peu equival a 0,296
m. L’amplada interna de les torres era de 2,95 m.
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adquisicions comercials que no pas a peces de l’aixovar quotidià, cosa que refermaria la hipòtesi d’unes reformes endegades pels propis estadants producte d’una evolució interna,
però segurament com a reacció a un conflicte bèl·lic. Per contra, si analitzem la tipologia de les construccions, semblen
estar relacionades amb una fàbrica de caire romà i en aquest
cas no s’entendria que els habitants seguissin unes pautes
constructives que no els hi eren pròpies i no detectades en
cap altre poblat proper –tot i ser cert que el poblament del
període es coneix força malament pel que fa al Pirineu pròpiament dit. Són dues possibilitats contraposades que, en l’estat
actual de la recerca, no ens permeten decantar per cap
d’elles. D’altra banda, ja hem apuntat que la troballa de material ceràmic i monetari en diversos llocs de Cerdanya apuntaria l’existència de xarxes comercials amb territoris com la
Laietània, l’Ausetània, la Gàl·lia i la vall de l’Ebre (CAMPILLO,
MERCADAL, 1995-96; CAMPO, MERCADAL, 2009).
En relació a les fonts clàssiques, tant Estrabó com Plini (Hist.
Nat., III, 22-23) situen els Kerretanoi al centre i orient pirinenc,
a tocar dels vascons, i el segon dels autors els considerà un
poble de dret llatí. Conjuntament amb altres escriptors llatins,
com Marcial (Epigrames, XIII, 54), feren referència als pernae
(pernils) ceretans destacant-ne la seva qualitat. Detall aquest
també present al polèmic Edictum de Pretiis (relació de preus)
d’inicis del s. IV dC. Després de parlar dels ilergetes i dels
ausetans, Ptolomeu també ho fa dels ceretans, dels quals en
donà el nom de la seva ciutat: Iulia Livia; és l’única font documental coneguda que la menciona. Posteriorment, Esteve de
Bizanci (a l’Etnike del s. VI dC), esmentà la ciutat de Braquile,
en una cita a la qual se li ha atorgat molt poca fiabilitat. L’últim
dels autors romans en esmentar la Cerdanya fou Dió Casius,
quan a la seva Historia romana (XLVIII, 7) deia que el 39 aC hi
havia hagut una revolta “a la Ibèria dels Ceretans”, la qual fou
sotmesa per Domici Calví, lloctinent d’August. A part
d’aquestes referències a la Cerdanya, se’n conserven algunes
altres d’indirectes; així, és possible situar en aquesta zona el
pas a Sertori, quan fou obligat a pagar un tribut. I també el de
Juli Cèsar, l’any 49 aC, quan travessà els Pirineus en el seu
viatge des de la Narbonense vers Ilerda. Per alguns autors, la
presència de l’epítet Iulia en el nom de Llívia en seria una prova. En resum, l’anàlisi de les fonts ens mostra una sèrie de
problemàtiques entorn a la zona dels ceretans, com són la
filiació cultural i l’abast del seu territori, alhora que existeixen
dubtes sobre l’inici de la romanització de la contrada i l’estatut
jurídic i la importància de Iulia Livia en aital procés. Sembla
que els ceretans disfrutaren del dret llatí però, res demostra
que l’antiga Llívia fos un municipi.
L’inici d’aquesta fase l’hem situat a finals del s. III o a principis
del s. II aC, període emmarcat en la Segona Guerra Púnica i
pels fets posteriors. L’any 219 Anníbal inicià el seu assalt a la
Península Itàlica, tot creuant els Pirineus i després els Alps.
Les fonts clàssiques el fan passar lluny de la colònia
d’Empúries, aliada romana, i des d’Ilerda arribaria al Rosselló
per algun dels passos pirinencs. Un any després, els romans
desembarcaven a la Península i fundaven la seva primera
ciutat, Tarraco, i els anys següents foren presidits per la guerra entre romans i cartaginesos pel control de l’arc mediterrani
peninsular. Tot i la fi d’aquesta, establerta oficialment el 202
aC en terres africanes, els romans no dominarien efectivament el territori fins anys després; prova d’això n’és la revolta
indígena sufocada per Cató el 195 aC. Per tant, són uns anys
realment convulsos en els que s’observen profunds canvis a
bona part del territori i dels oppida catalans; els fets exposats
justificarien per ells mateixos la realització de reformes importants en el cinturó defensiu, però malauradament per ara no
podem correlacionar això de manera fefaent. No està clar si
les reformes responen una evolució interna de l’antic oppidum,
en el marc de la Segona Guerra Púnica o si, contràriament,
fou una reforma duta a terme per un contingent forani
(pressumiblement romà) establert al poblat, ja fos de militars o

pel control estratègic del territori –cosa força dubtosa a la vista
de la migradesa i les característiques del material exhumat.
L’ocupació de l’alta edat mitjana, entre els segles X i XII

A nivell històric, s’inicia amb la conquesta franca dels territoris
pirinencs catalans i la consegüent formació de l’estructura
comtal. L’any 785 els habitants de Girona lliuraven la ciutat als
francs, per voluntat pròpia, actitud que abans del 789 deurien
imitar els de la Ribagorça, el Pallars, l’Urgellet i la Cerdanya.
Des d’un bon principi, s’organitzà el comtat d’Urgell–
Cerdanya, essent segurament Borrell el seu primer comte, a
partir del 793. Des de l’últim terç de segle IX, aquests s’anaren
sostraient progressivament de l’autoritat reial i s’apropiaren
progressivament de la major part de les regalies, com a conseqüència de la debilitació creixent d’aquella. L’any 897, amb
la mort de Guifré el Pelós, es produí la separació dels comtats
d’Urgell i de Cerdanya, autonomia aquesta que es mantindria
fins el 1276, moment en que passaren a formar part del regne
de Mallorca, en virtut del testament de Jaume I. El comtat de
Cerdanya tenia com a nucli original l’alta vall del Segre i la
capital fou Llívia, sembla que suplantada temporalment per Ix
(s. X–XI), i a partir de 1177–78 pel Podiumceretanum
(Puigcerdà). Aquell comtat inicial experimentaria canvis territorials al llarg de l’edat mitjana, d’acord amb la política
d’annexions i reparticions de dominis practicada pels comtes.
A finals del segle XII, entre els anys 1198 i 1199, i en el marc
del conflicte que el catarisme mantenia amb l’església catòlica
oficial, es produeí la invasió a redós de la qual Arnau de Castellbò i la seva filla Ermessenda haurien saquejat una bona
part de les parròquies i d’altres propietats de Cerdanya.
En relació amb l’arqueologia, per a aquesta fase hem documentat una torre o espai fortificat de planta rectangular en
l’angle sudoccidental, així com un mínim de tres finques, alguna de les quals en moment posterior s’hauria compartimentat.
El gran cos fortificat sembla aprofitar part d’un llenç anterior de
muralla, mentre que els altres tres serien de nova planta. Tot i
no estar inserides en un cinturó defensiu, el gruix dels seus
murs i una particular ubicació determinen una funció de control territorial. Quant als àmbits “domèstics”, són unes construccions originàriament allargassades que es reconvertiren
en quadrangulars. Pel seu bastiment es va realitzar un rebaix,
anul·lant les restes preexistents. Una de les finques té
l’entrada per llevant, evidenciada per un marxapeu de lloses, i
consta de dues estances, amb una segona porta que les intercomunica. Per contra, les altres dues, adossades a la primera
pel nord, tindrien l’entrada a septentrió i constarien d’una única estança. A l’interior i en un dels angles, les tres conserven
una llar en caixa de lloses. En destaca la finca que integra una
doble estança, la qual podria haver tingut un porxo. Tant les
habitacions com la suposada torre estaven amortitzades amb
un potent enderroc, el qual apunta que els murs –amb una
amplada mínima de 60 cm– deurien tenir un sòcol petri
d’alçada considerable, tot formant una sòlida base; de manera
que les parets podrien haver aixecat un pis, probablement de
tàpia i una coberta de material perible fixat amb algunes lloses. Els murs es diferencien de la resta per tenir un doble parament de lloses de pedra i còdols juxtaposats, amb una inclinació de 45º, de forma alternativa en cada filada; és a dir, en
opus spicatum, o a voltes, només una filada amb les pedres
posades a cantell. A partir de la tardoantiguitat i sobretot de
l’època altmedieval aquesta tècnica de construcció
s’implementà extensament en el territori, i a en tenim bons
exemples en els àmbits agrícola, domèstic, militar i eclesiàstic.
Així, al jaciment romà de les Colomines de Llívia, un parament
data del s. V (GUÀRDIA et al., 2000). Altres exemples són ja
del s. IX–X (com a la cel·la de Sant Esteve i Sant Hilari
d’Umfred, i alguns murs del castell de Llívia –ALIAGA, CABALLÉ, SUBIRANAS, 2003–), i de manera força generalitzada a
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partir de l’XI en els basaments primigenis o els paraments
d’esglésies com Santa Eulàlia d’Estoll (SEGUÉS, 2007), Santa Eugènia de Saga, Sant Andreu de Vilallobent i Sant Miquel
de Soriguerola (DDAA, 1995). La ceràmica recuperada és
força exigu (uns 200 fragments), ja que representa menys del
3 % total i correspon a olles i tapadores, a més d’uns petits
vasets. És majoritàriament grisa, de cocció reductora –tot i
haver alguna d’oxidant–, però no presenta ni el tipus de pastes ni d’acabats propis dels s. XIII–XIV. Ni tampoc no es documenten les produccions carolíngies de brunyits externs fets
sobre atuells de cuita oxidant, que ens centrarien en els
s.VIII–IX. Quant a la datació radiocarbònica, obtinguda de
carbons de l’estrat que cobria la llar UE 171, donà una forquilla cronològica de 1025–1168 cal AD. Entre els objectes, destacar una llosa d’uns 20 cm de costat en la qual s’observava
un esgrafiat; per bé que no resta sencer, s’observen set caselles quadrangulars d’uns 4 cm de costat, en les quals es combinen, de forma alternada, les marcades amb una “X” amb les
deixades “en blanc”. Es tractaria d’un tauler de joc, potser
d’escacs o de dames, els anomenats latrunculi o terni lapilli.
Malgrat el propi interès de la peça, la seva particularitat radica
en que en una de les caselles s’ha conservat una inscripció de
set línies (fig. 13 a i b). L’escriptura ha estat interpretada com
de tipus visigòtic cursiu i se li ha atorgat una cronologia que
abastaria els segles VIII a X3. Segons una primera interpretació, podria ser que es tractessin d’anotacions puntuals derivades del propi joc. Aquesta pràctica lúdica ja existia en època
romana, però fou durant l’edat mitjana que les dames, els escacs o el tric-trac trobaren el seu apogeu. Una bona mostra la
tenim en la trentena d’exemplars exhumats al castell de Llívia
(ALIAGA, CABALLÉ, SUBIRANAS, 2001; CAMPMAJÓ, 2001)
–per bé que aquests datats als s. XIII/XIV– o a les cabanes
d’Enveig (RENDU, CAMPMAJÓ, 1993). La suma de factors
ens porta a concloure que l’ocupació medieval es desenvolupà entre els s. X i XII, i els pocs objectes recuperats i la
manca de nivells d’incendi i/o destrucció apunten un abandonament progressiu. El vilatge es desenvolupà d’una manera
racional i gradual respecte els àmbits existents, alhora de definir nous espais públics. No coneixem però, els motius del seu
abandonament, segurament a la fi del s. XI o inici del s. XII.
Una explicació plaussible seria que amb la conquesta de Lleida i Tortosa a mitjan s. XII, s’hauria impedit l’accés pel Segre,
amb el que aquest hauria perdut el seu valor estratègic i
d’aquí la potencial disminució de ràtzies sarraïnes. Un segon
factor és el de la climatologia, ja que s’ubica en una terrassa
que rep amb força el vent, el fred i la neu, mentre que
l’emplaçament de Bolvir resulta força més apte per a
l’habitació en restar més arredosat i asoleiat.
No coneixem documents directament relacionats amb aquest
vilatge semifortificat, tot i que algun en podria fer referència,
com el primerenc esment (any 672) d’un castrum Sardonia al
costat del de Lybie (Llívia), del que en dependria. També podria tractar-se d’un vilatge de nom desconegut fins al moment
o bé l’assentament anomenat villa Buluer o Bulver el 925 –
primer esment del lloc–, ja que l’alou de Bolvir ja fou donat al
monestir de Cuixà, el 953, pel comte Sunifred II de Cerdanya.
Altres mencions del moment són villa Vuluerri (937), Bolvir
(953), Volvir (958), Buluir (985) i villam Vuluiri (1001) (DDAA,
1995; MARTÍ, 1926–28). Posteriorment, aquesta població es
podria haver desplaçat al lloc del Bolvir actual, conformat per
dos barris a partir de l’edificació de l’església i del castell, monuments que integren elements més propis de la fi del s. XII o
s. XIII i dels s. XIV que no pas de segles anteriors.
Sobre l’origen del topònim s’han apuntat diverses teories: A)
Podria tenir una arrel preindoeuropea, tot traduint Bulverri com
“el lloc del pou”. B) Altres autors li atorguen un origen bascoi-

de o iberobasc, originat en buru-iri, de buru (“cap” en euskera)
i iri (terme preindoeuropeu per referir-se a “una ciutat”). 4) Una
altra traducció feta és la d’ “el poble cap de la contrada”, la
qual tindria un cert sentit pel destacat rol de l’assentament a la
regió. 5) Finalment, hi ha qui diu que buru provindria de bolu,
paraula basca per referir-se a un molí, fet confirmat tant per la
toponímia com per algunes restes avui molt poc visibles properes al jaciment.
Pel que fa a l’església de Santa Cecília, és esmentada en el
precepte del rei Lotari del 958, en què la confirmava com a
possessió del monestir de Sant Miquel de Cuixà, i les butlles
dels papes Joan XIII i Sergi IV, del 968 i el 1011 respectivament, ho tornen a fer, mantenint-se així fins a la seva desaparició. El 1198, els homes d’Arnau de Castellbò, defensors de
l’heretgia càtara, feriren el seu rector. Ja hem comentat que el
temple actual data de la fi del s. XII o d’inici del XIII, malgrat
integrar algunes filades d’opus spicatum, potser anteriors en el
temps. Paral·lelament, durant els s. XIII i XIV es constata
l’existència d’una força, de la qual ara només en resta a la
vista una torre prismàtica, prou modificada, que dóna nom al
barri d’Amunt o del Castell. El 1233, en una concòrdia entre
Nunó Sanç, senyor de Rosselló i Cerdanya, i Roger Bernat II,
comte de Foix, s’establia l’enderrocament de la “nova” força
de Bolvir (DDAA, 1995), adjectiu que dóna a entendre que es
tractava d’una construcció recent i que podria haver existit una
de més vella; potser al Castellot? D’altra banda, alguns autors
relacionen un document del 1035, on es cita el pont de Bar,
amb diverses fortificacions cerdanes que controlaven el camí
medieval; entre elles, la del puig de Bolvir, el que voldria dir
que a inicis del s. XI ja existia una plaça forta. Malgrat tot, ara
per ara no en sabem res del cert, a nivell històric, sobre les
restes medievals del Castellot i caldrà seguir recercant tant al
camp com als arxius.
CONCLUSIONS PRELIMINARS

Les diverses campanyes d’excavació fetes entre el 2006 i el
2010 abasten menys del 10% de la superfície del Castellot, fet
que comporta una visió encara molt parcial de l’ús de
l’assentament en les seves difrents fases d’ocupació. En aqust
sentit, la trama urbanística encara no podem interpretar-la
amb precisió ni tampoc no podem avançar el rol que
l’assentament hauria jugat al territori, malgrat ser important.
D’altra banda, la majoria d’estudis (faunístic, carpològic, antracològic, pol·línic...), així com de les datacions (per radiocarboni o termoluminiscència), que ens permetran explicar les relacions mediambientals, socioeconòmiques i cronoculturals entre els seus habitants a les diverses èpoques, o bé no s’han
iniciat o bé es troben en una fase força incipient.
Malgrat l’exposat, no podem dir que els avanços no siguin
rellevants i ja podem apuntar, amb força certesa, les següents
conclusions preliminars:
1. El tossalet que acull El Castellot s’ocupà en la seva totalitat
durant les diverses fases (ceretana, iberoromana i altmedieval) detectades fins ara.
2. Existeix un perímetre murat, existent des del seu inici, que
ressegueix el límit del jaciment, tot coincidint amb l’inici del
talús.
3. Al sector sud, l’esmentada muralla pren una magnitud rellevant, tant pel que fa a la seva amplada com als elements associats a ella en els diversos moments, com l’entrada monumental amb les torres i el bastió d’època iberoromana, la torre
altmedieval, etc.

3
El tipus d’escriptura fou identificat per la Dra. Isabel Velázquez, professora de la Universidad Complutense de Madrid, que proposa aquesta
cronologia en base a la rusticitat dels traços. Aquesta s’hi adiu bé amb els materials ceràmics exhumats.
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4. La intervenció extensiva en el terç meridional posa al descobert una retícula habitacional (casses i zones de taller) que
deixa entreveure una densa ocupació al llarg de la seva vida.
5. La ocupació humana fins ara detectada per nosaltres abasta del s. IV aC al s. XII, i es concentra en dos períodes: dels s.
IV al s. I aC i entre el s. X i XII. El poblat presenta importants
refeccions arquitectòniques, però també un buit temporal del
que no hem trobat cap element que faci pensar en una ocupació, ni que fos molt puntual.
En resum, fins ara hem pogut distingir tres horitzons culturals,
que mirem d’anar perfilant cronològicament: el ceretano–
ibèric, l’ibèric–romà republicà i l’altmedieval.
Datacions radiocarbòniques per a les tres principals fases documentades
EL CASTELLOT
(BOLVIR, LA CERDANYA)
MOSTRES

KIA-39430 (BEC 08 UE220)
Reompliment rasa fonamentació de
la muralla més antiga (UE 108).
One Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)

EDAT
RADIOCARBÒN.

Càlculs: Xavier Esteve

2275 ± 25 BP

2215 ± 25 BP

Two Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)

[293 BC:230 BC] 0,381882
(= 38%)
[218 BC:214 BC] 0,009903
[360 BC:349 BC] 0,108388
[313 BC:274 BC] 0,384967
[260 BC:208 BC] 0,506646

Two Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)
KIA-394125 (BEC 08 UE170).
Estrat cendrós (UE 170), que cobria
la llar UE 171. Àmbit altmedieval.
One Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)

(Dates calibrades)
Calibration data set: intcal04.14c
Reimer et al. 2004
[394 BC:359 BC] 0,789694
(= 78%)

CALIB RADIOCARBON
CALIBRATION
PROGRAM* ©: 1986–
2005 M. Stuiver & P. J.
Reimer. *S’ha d’emprar
en
conjunció
amb:
STUIVER, M. & REIMER,
P.
J.
(1993).
Radiocarbon, 35, p. 215230.

[275 BC:259 BC] 0,210306
(= 21%)
[398 BC:353 BC] 0,608215
(= 60%)

Two Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)

KIA-394126 (BEC 08 UE218).
Reompliment sitja UE 206, ibèrica.
One Sigma Ranges: [start:end]
relative area (percentatge de
certesa)

DATACIONS C14-2009
Royal Institute for Cultural
Heritage (Brussel·les)
Dir. Mark Van Strydonck

[374 BC:336 BC] 0,18282

930 ± 30 BP

[331 BC:203 BC] 0,81718
(= 81%)
[1041 AD:1058 AD] 0,184209
[1074 AD:1109 AD] 0,384549

[1116 AD:1154 AD] 0,431242

[1025 AD:1168 AD] 1 (= 100%)
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La llengua i l’escriptura ibèrica a la Cerdanya
Per Joan Ferrer i Jané. Grup LITTERA—Universitat de Barcelona- joan.ferrer@ati.es
http://stel.ub.edu/llati/ca/joanferrer
Introducció1

El coneixement de la existència d’inscripcions ibèriques
rupestres a la Cerdanya és un fet relativament recent. La
primera inscripció descoberta fou una petita inscripció rupestre
procedent d’Oceja que Jean Abelanet va donar a conèixer al
1er col·loqui internacional d’arqueologia de Puigcerdà el 1976
en el context de les seves recerques de gravats rupestres.
Posteriorment, el corpus d’inscripcions rupestres s’ha anat
enriquint amb les aportacions de Pierre Campmajo i el seu
equip de col·laboradors que a finals del 2008 abastava ja vinti-quatre roques inscrites, vint-i-tres ja publicades i una
d’inèdita. La major part d’aquestes inscripcions van ser
estudiades i publicades a les dècades dels vuitanta i noranta
conjuntament per Pierre Campmajo i per Jürgen Untermann,
responsable del seu estudi epigràfic i lingüístic (Campmajo i
Untermann 1986; 1990; 1991 i 1993; Campmajo 1993;
Campmajo i Rendu 1996; Panosa 2001; Campmajo 2008).
Aquests dos darrers anys, gràcies a la col·laboració de Pierre
Campmajo (Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques de Cerdagne), de Denis Cabrol (Groupe de
Recherches Archéologiques et Historiques de Cerdagne) i
Oriol Mercadal (Museu Cerdà de Puigcerdà) que bé m’han
indicat amb precisió la seva localització o bé m’han guiat
personalment, he pogut revisar totes les inscripcions de les
vint-i-quatre roques ja conegudes. A més, he tingut la fortuna
de localitzar vuit roques més amb el que el corpus de roques
inscrites a la Cerdanya arriba a les trenta-dues. dinou a Oceja,
tres a Er, tres a Ger, tres a Guils, dues a La Tor de Carol, una
a Enveig i una a Bolvir.

donar sentit a inscripcions fins ara inintel·ligibles. En aquest
treball es presenta un avanç de les revisions realitzades que
comprèn vuit inscripcions ja publicades i dues d’inèdites.
Les escriptures i les llengües paleohispàniques

El marc epigràfic i lingüístic de les inscripcions ibèriques de la
Cerdanya és el definit pel conjunt d’escriptures i llengües
paleohispàniques, que són les escriptures i llengües que es
van desenvolupar a la península ibèrica abans que l’alfabet i
la llengua llatina hi esdevinguessin dominants:

•

•
•
•

•

El signari ibèric nord-oriental (també conegut com
llevantí): és l’únic sistema d’escriptura paleohispànic
usat a la Cerdanya i en general és el més freqüent amb
diferència, atès que representa aproximadament el
95% de les troballes. S’usa per representar la llengua
ibèrica.
El signari celtibèric: una adaptació directa de l’anterior
a la llengua celtibèrica.
l’alfabet grecoibèric: una adaptació directa de l’alfabet
grec a la llengua ibèrica.
El signari ibèric sud-oriental (també conegut com
meridional): tot i ser usat per representar la llengua
ibèrica, des del punt de vista de la genealogia dels
sistemes d’escriptura és molt més proper al signari
(paleohispànic) sud-occidental que a l’ibèric nordoriental.
El signari (paleohispànic) sud-occidental (també
conegut com tartèssic o sud-lusità o simplement
escriptura del sud-oest): s’usa per representar una
llengua de filiació encara desconeguda i es considera
el sistema d’escriptura paleohispànic documentat de
més antic.

Fig. 1. Localització de les poblacions de la Cerdanya on han aparegut inscripcions ibèriques2 .

La revisió realitzada permet plantejar correccions a la quasi
totalitat de les lectures publicades, en alguns casos menors,
però en d’altres casos suficientment significatives com per
Aquest article reprodueix els continguts principals de la conferència
del mateix títol donada al Museu Cerdà de Puigcerdà el 19 de juny de
2010. L’anàlisi de les inscripcions també es pot trobar a l’article “Le
nouveau corpus d’inscriptions ibériques rupestres de la Cerdagne (1) :
premiers résultats” publicat conjuntament amb Pierre Campmajo
(CNRS—EHSS. U. Toulouse II Le Mirail) al nº 10 de la revista Palaeohispanica” i al llibre del propi Pierre Campmajo “Les gravures
rupestres de la Cerdagne” a l’apartat “État de la recherche a la fin de
2009”. Tots els dibuixos i fotografies publicats són propis.
2
Els punts corresponen al nucli urbà de les poblacions, no a la posició
precisa de les roques.
1

Fig. 2. Zones principals d’ús de les escriptures paleohispàniques.

Algunes
llengües
paleohispàniques
es
documenten
exclusivament en algun dels sistemes d’escriptura
paleohispànics ja comentats, mentre que d’altres es
documenten també en llatí, o exclusivament en llatí, com és el
cas de la llengua lusitana. Altres llengües paleohispàniques no
han deixat rastres directes, però poden ser identificades
indirectament a través de topònims, antropònims i teònims
citats per les fonts clàssiques o usats en inscripcions llatines:
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és el cas, entre d’altres, de la llengua aquitana, que es
considerada un ancestre de la llengua basca.
Els gravats rupestres

Cal tenir present que les inscripcions ibèriques rupestres a la
Cerdanya no estan isolades, sinó que s’emmarquen en un
context més ample de gravats rupestres que inclou gravats
estrictament simbòlics de cronologia indeterminada, així com
altres inscripcions, esporàdicament antigues, llatines i
medievals, i més freqüentment modernes, especialment des
del s. XIX. L’estudi dels gravats rupestres de la Cerdanya
comença bàsicament amb les investigacions de Jean
Abelanet (1976) i continuen amb les investigacions de Pierre
Campmajo (1987, 1993, 1996, 2005, que publicarà la seva
tesi en breu (Campmajo 2008 i e.p.).

dels primers segles de l’era. A partir d’aleshores les
inscripcions gairebé desapareixen, però alguns gravats poden
ser atribuïts a aquest període pels vestiments o per les armes
usades. Finalment des del ss. XVII i XVIII, de forma
esporàdica, i ja de forma general des del s. XIX tornen a
reaparèixer les inscripcions, en aquest cas en francès, castellà
i català.

Els gravats rupestres es troben fonamentalment als esquistos,
atès que són roques toves que es deixen gravar amb facilitat i
que són especialment freqüents a la Cerdanya. Les tècniques
bàsiques usades per realitzar els gravats són la tècnica lineal i
la tècnica naviforme. La tècnica lineal consisteix en gravar
línies amb una punta fina, bé amb algun instrument de sílex
pels períodes més antics o bé amb algun instrument metàl·lic
pels més moderns i amb elles anar composant el dibuix
desitjat. És la tècnica usada en la major part de gravats tant
de formes geomètriques, com de textos i de figures.
Fig. 4. Gravat simbòlic naviforme a Guils.

Fig. 3. Gravat figuratiu lineal a Oceja representant un genet.

La tècnica naviforme és també molt freqüent, però està
gairebé circumscrita a formes sense sentit evident que poden
aparèixer aïllades o agrupades. Aquesta tècnica genera
incisions profundes a la roca en forma de quilla de vaixell que
han estat realitzades amb un instrument tallant que ha anat
retallant les parets laterals de forma repetitiva.
Els gravats rupestres que es troben a la Cerdanya poden anar
des de simples línies sense sentit aparent fins a composicions
més o menys geomètriques. També poden ser dibuixos més o
menys complexes d’animals o persones. Finalment bé de
forma aïllada o en combinació amb algun dels anteriors també
apareixen inscripcions, tan antigues, com modernes.
La cronologia dels gravats no sempre és clara, alguns es
podrien remuntar a èpoques més antigues, però els primers
gravats amb datació segura són les inscripcions ibèriques,
que podrien ser del s. III aC i a arribar fins a finals del s. I aC,
esporàdicament també hi ha algunes inscripcions llatines que
es podrien solapar amb les ibèriques més modernes o ser

Fig. 5. Gravat figuratiu lineal a Palau de Cerdanya representant
un guerrer.

Fig. 6. Fragment d’inscripció moderna a Guils.
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Les inscripcions ibèriques rupestres

Algunes de les roques disposen de diverses superfícies
independents escrites i en gran part de les superfícies s’hi
acomoden textos independents els uns dels altres, tot i que no
sempre és fàcil distingir si es tracta d’un text unitari o de més
d’un. El nombre de textos independents fins ara identificats
s’acosta als cent trenta, però la majoria són molt breus i no
superen els deu signes. El nombre total de signes identificats
en inscripcions ibèriques supera ja els 1200 signes.
Per valorar la importància del conjunt d’inscripcions ibèriques
rupestres de la Cerdanya cal recordar que a Catalunya només
se n’han publicat altres dues: la de Les Graus (Roda de Ter)
(D.3.1) i la de la Roca dels Moros (El Cogul) (D.8.1), tot i que
n’hi ha tres més en estudi procedents de la comarca d’Osona,
dues de L’Esquirol i una de Sant Martí de Centelles. A més, es
té notícia d’una altra procedent de Badalona, però que fou
destruïda a principis del s. XIX. A la resta de la península
ibèrica només se’n coneixen dues a València: la de l’Abrigo
Burgal (Siete Aguas) i les de la Cova del Tarrerón (Villar del
Arzovispo). I dues més a Albacete: la de la Cueva de La
Camareta (Hellín), la de l’Abrigo de la Reina (Alcalá del
Júcar).
Des d’un punt de vista epigràfic, a les inscripcions ibèriques
de la Cerdanya es poden identificar a grans trets dues
escoles, una que usa les variants amb més traços i les més
arrodonides i una altra que usa les variants més simples i
rectangulars. La primera tradició és compatible amb el signari
dual que es caracteritza per diferenciar els sil·labogrames
oclusius sords dels sonors amb un traç addicional (Ferrer i
Jané 2005, 957-959), tot i que els textos amb dualitats
explícites són residuals, circumstància normal tenint en
compte que la major part dels textos són curts.

Ambdós signaris normalment no coincideixen en una mateixa
roca i es reparteixen les roques de forma més o menys
equilibrada, tot i que en nombre de textos i en nombre de
signes els textos presumiblement duals superen als no-duals.
No s’aprecia cap patró de distribució geogràfica clar entre
signaris.
Pel que fa a la cronologia, la base més sòlida ens la
proporciona la paleografia, atès que les dues escoles
epigràfiques identificades tenen el seu equivalent entre els
ibers de la costa on els suports i l’estratigrafia dels jaciments
permeten proposar cronologies fiables. A la costa, el signari
dual és gairebé exclusiu dels ss. IV-III aC (Ferrer i Jané 2005,
971-973), mentre que el signari no-dual és gairebé exclusiu
dels ss. II-I aC. La cronologia de les inscripcions cerdanes no
té perquè ser idèntica a les de la costa, però l’analogia permet
considerar les inscripcions en signari dual com l’estrat més
antic d’inscripcions cerdanes, probablement ja en ple s. III aC,
data que coincidiria amb la presència dels primers materials
ibèrics a la Cerdanya d’acord amb les excavacions més
recents (Crespo, Mercadal, Morera, Olesti e.p), tot i que, el
registre arqueològic no documenta un volum significatiu de
materials ibèrics fins les darreries del s. II aC Mentre que les
inscripcions no-duals representarien l’estrat més modern, no
necessàriament disjunt amb l’anterior, i potser no introduït fins
la dominació romana efectiva de la Cerdanya a partir del
primer quart del s. I aC, si l’analogia amb el que succeeix a la
costa fos completa.
Inscripcions Analitzades

A la taula següent s’indiquen les roques fins ara identificades
a la Cerdanya que contenen inscripcions ibèriques en ordre
de publicació per les publicades i de localització per les
inèdites: per cada roca s’indica la seva localització, la
referència bibliogràfica de la primera edició i el nombre de
signes de la inscripció, que en algun cas és encara aproximat.
La numeració de zones i roques correspon a la classificació
realitzada per Pierre Campmajo a la seva tesi.
º
1*

Fig. 7. Un possible signari ibèric nord-oriental dual.

L’altra tradició epigràfica és compatible amb el signari no-dual,
que es caracteritza per no diferenciar els sil·labogrames
oclusius sords dels sonors.

Fig. 8. Un possible signari ibèric nord-oriental no-dual.

Z
R
Z4 R10

2

Municipi
Oceja
La Tor
de Querol

3

Er

Z1 R1

4

Er

Z1 R2

5*

Oceja

Z2 R2

6

Oceja

Z5 R1

7*

Oceja

Z5 R2

8

Oceja

Z6 R1

9*

Oceja

Z6 RA

10

Oceja

Z6 RB

11

Oceja

Z6 R2a

12

Oceja

Z6 R2b

13

Oceja

Z9 R1

Z2 R2

Primera edició
Abelanet 1976
Campmajo i
Untermann 1986, 1
Campmajo i
Untermann 1986, 2
Campmajo i
Untermann 1986,
3/4
Campmajo i
Untermann 1986, 6
Campmajo i
Untermann 1990, O2
Campmajo i
Untermann 1990, O4
Campmajo i
Untermann 1990, O3
Campmajo i
Untermann 1991, 9
Campmajo i
Untermann 1991, 10
Campmajo i
Untermann 1991,
11/12/14
Campmajo i
Untermann 1991, 13
Campmajo i
Untermann 1991, 15

º de
signes
11
14
28
22
35
82
21
70
40
32
160
13
15
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14* Oceja

Z8 R6

15

Guils

Z1 RA

16* Guils

Z1 R5

17

Guils

Z1 R1

18

Enveig

Z1 R1

19

Oceja

Z3 R3

20* Er
21* Bolvir

Z2 R4
Z3 R4

22

Z4 R1

Ger
La To de
23 Querol
24 Ger
25 Oceja
26 Oceja
27 Oceja
28* Oceja
29* Oceja
30 Oceja
31 Oceja
32 Ger

Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z4
Z6
Z1
Z4

R1
In1
In1
In2
In3
In4
In5
In1
In1
In2

Campmajo i
Untermann 1991, 16
Campmajo i
Untermann 1991, 17
Campmajo i
Untermann 1991, 18
Campmajo i
Untermann 1991, 19
Campmajo 1993,
p.107
Campmajo i Rendu
1996, p. 483
Campmajo i Rendu
1996, p. 484
Panosa 2001, p. 515
Campmajo 2008, p.
816-817
Campmajo 2008, p.
808-815
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita
Inèdita

35
10
20
20
14
3
16
26
12
184
9
55
9
12
7
4
51
6
166
1202

A continuació hi ha la relació de roques amb l’anàlisi més
avançat (*), tot i que l’anàlisi que acompanya a cada text s’ha
simplificat, donant prioritat als canvis de lectura efectuats i a
noves propostes interpretatives.
Roca 10 de la Zona 4 d’Oceja (1)

Respecte de l’edició original (Abelanet 1976, 81) cal afegir el
sisè signe, ja dibuixat com un signe ka13 pel propi Abelanet
(1990, p. 139; Pérez Ballester 1993, 298) en una publicació
posterior. El segon text no es reprodueix a l’edició original,
però sí parcialment en el treball posterior indicat, tot i que
només el primer signe, te, estaria correctament transcrit. En el
primer text s’identifica un possible esquema X + ka, essent
teleuś probablement un antropònim, tot i que el context
rupestre obliga a considerar també la possibilitat d’un teònim.
En el segon text, escrit amb menys seguretat, aparentment
només apareix el primer element sense cap morf, tot i que la
presència de múltiples traços en aquesta zona impedeix
afirmar-ho amb completa seguretat. L’element teleuś no
recorda a res conegut en l’àmbit ibèric i a Tarradell (Abelanet
1976, 82) li recordava un llunyà origen grec (Panosa 1995,
471; Moncunill 2007, 303).

Fig. 10. Roca 10 de la Zona 4 d’Oceja (Dibuix).

Roca 2 de la Zona 2 d’Oceja (5).

Respecte de l’edició original (Campmajo i Untermann 1986, 6 ;
1991, 54 ; 1993, 5) hi ha canvis molt significatius. Cal destacar
la presència de tres signes tatxats al final de la línia inferior,
kili, probablement per esmenar un error, atès que el text que
el substituiria seria kele. L’error potser només afectava la
vocal final, però aquest error obligaria també a canviar el
vocalisme del sil·labograma inicial si hi hagués concordança
entre ambdós, potser perquè la intenció era representar una
seqüència /kle/ que s’hagués escrit /kli/. Una altra
circumstància destacable és que es tracta d’un text amb una
dualitat explícita del signe ke, on la variant simple està
representada pel signe ke9 de mig traç i la complexa pel signe
ke10 de traç complet. Aquest fet impediria interpretar
sistemàticament com a variants complexes les variants amb
mig traç i potser explicaria algunes de les incoherències
detectades en textos celtibèrics duals (Jordán 2007, 110). L’ús
de la variant simple es repeteix en el mateix element begeber,
potser relacionat amb l’etnònim ibèric BEGENSIS (TS = CIL I
709) que confirmaria la sonora, i l’ús de la variant complexa de
ke a ekele es correspon amb l’ús de la variant complexa de ki
a ekili. L’element begeber admet ser interpretat com un
antropònim, tot i que els formants bege i ber no tenen
paral·lels directes: potser fossin variants de bigi i beŕ (MLH III,
7.38 i 7.34). Els altres elements destacables són ekilie/ekele,
possible forma verbal sense paral·lels en textos ibèrics, i el
morf śu. Potser l’element dake fos el mateix element take que
es documenten en inscripcions funeràries (C.18.5, F.11.1 i
F.11.6) en la parella aŕe take. Cal destacar que el tretzè signe
començant pel final en forma de quart creixent s’ha transcrit
amb un interrogant, tot i que el context podria ser favorable a
interpretar-lo com una variant del signe ḿ que permetria
identificar el morf ḿi. Aquest signe s’assembla a l’onzè signe
del signari d’Espanca (J.25.1) i també podria ser una variant
del signe en forma de B de l’ostrakon de Pontós (C.3.1).
1.- edagardalbeteśu · begeberekilikeledake?i · begeberekilieśu

1.- teleuśga
2.- teleuś

Fig. 9. Roca 10 de la Zona 4 d’Oceja (Foto).

3
Les referències a variants de signes corresponen a les indicades a
MLH III.
4
etakaatanbeteśubekeraekite / kel etarkei . birbeaekiliebakiu
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Fig. 11. Roca 2 de la Zona 2 d’Oceja (Foto).
Fig. 14. Roca 2 de la Zona 5 d’Oceja (Dibuix).

Roca A de la Zona 6 d’Oceja (9)

Fig. 12. Roca 2 de la Zona 2 d’Oceja (Dibuix).

Roca 2 de la Zona 5 d’Oceja (7)

Respecte de l’edició original (Campmajo i Untermann 1990 ;
1991, 8; 1993, 8) s’afegeix un tercer text molt insegur a la
dreta del primer del que en l’edició original s’arribava a
identificar el signe o i es canvia la interpretació del segon
signe de cada text, llegit te o ka, per un signe ke9 girat 90º a
la dreta. El signe ke9 s’interpreta com la variant simple i no la
complexa, tenint en compte el text dual de la Roca 2 de la
Zona 2 d’Oceja (5), on la variant complexa està representada
amb el signe ke10, de traç complet, i la simple amb el ke9 de
mig traç. Cal destacar que en els dos textos més clars la
primera e, és de quatre traços, e10, i la darrera només de tres,
e8, circumstància que caldrà retenir i avaluar en un àmbit més
general, tenint en compte el que el traç afegit significa en el
context del sistema dual i que el mateix mecanisme podria
usar-se per distingir altres característiques que el signari bàsic
no distingia. Els tres textos encaixarien en l’esquema X + e
(MLH III, 163), essent egeŕśor probablement un antropònim
composat per egeŕ i per śor (MLH III, nº 108).
1.- egeŕśore
2.- egeŕśore
3.- egeŕśore

Els únics canvis respecte de l’edició original (Campmajo i
Untermann 1991, 9 ; 1993, 9) afecten a la primera línia llegida
originalment artikanantir. El quart signe està fragmentat i allà
on Untermann i veu un signe ka caldria llegir u. El vuitè signe
que Untermann transcriu com ti, és en realitat un signe e molt
freqüent a la Cerdanya en els textos no-duals amb els dos
traços laterals executats d’uns sola passada afegint un traç
que els connecta. El canvi de lectura es veu confirmat per un
text idèntic de la roca inèdita 4 de la zona 4 d’Oceja (28):
artiunaner. Tot i que no té paral·lels clars, es podria
interpretar artiunan com un antropònim, segmentable en arti i
unan, seguit del morf er (MLH III, 165), morf que es
documenta per exemple a benebedan + er (F.13.12 i
F.13.28), tot i que aquest morf podria també formar part del
propi antropònim, tal com es documenta a SANIBELSER (TS
= CIL I 709). EL formant unan està documentat en una altra
inscripció encara en estudi (32). La interpretació de katilir i
atilar com a formes iberitzades dels noms gal·loromans
CATILLVS i ATILLA al meu parer no és convincent. Per
Untermann (Campmajo i Untermann 1991, 50) tanito seria un
nom ibèric composat par tani i to (MLH III, p. 203), tot i que no
té paral·lels clars. Les tres darreres línies serien quasi
idèntiques al text de la roca 6 de la zona 8 d’Oceja (14) que
s’analitza a continuació.
1.- artiunaner / tanito / arirkatiliŕtalaŕi / atilarlikuŕtalaŕi

Fig. 15. Roca A de la Zona 6 d’Oceja (Foto).

Fig. 12. Roca 2 de la Zona 5 d’Oceja (Foto).

Fig. 16. Roca A de la Zona 6 d’Oceja (Dibuix).
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Roca 6 de la Zona 8 d’Oceja (14)

En aquesta roca els canvis respecte de l’edició original
(Campmajo i Untermann 1991, 165; 1993, 16) són molt
significatius i afecten a quasi tots els signes. Amb el canvi de
lectura es posa de manifest el paral·lelisme d’aquesta
inscripció amb la inscripció de la roca anterior: la roca A de la
zona 6 d’Oceja (10). Alguns dels signes ŕ3 podrien arribar a
passar per signes be1, però el paral·lelisme amb l’altra text
desfà la possible confusió. Els signes fragmentats del
començament de la primera línia es podrien reconstruir com
tanito, cosa que accentuaria el paral·lelisme amb l’altra text
indicat. Si fos així, les úniques diferències entre els dos textos
indicats serien el canvi arir per arer a la primera línia i la
presència del signe ba darrera de l’element atilar a la segona.
Per sobre de les dues línies transcrites s’aprecien traços que
no acaben de concretar-se en un text reconeixible, en
qualsevol cas, les seves dimensions i orientació el
desvincularien del text transcrit.
1.- ta+++arerkatiliŕtalaŕi / atilarbalikuŕtalaŕi

iberitzada d’un antropònim gal, ANAIOS, però deixar inekabin
sense explicar. Alternativament, aquest text també encaixaria
en l’esquema X + ka + Expressió Numèrica Lèxica (Ferrer
2009, 466), essent anaieine potser un antropònim, apel·latiu o
nom de divinitat, tot i que no té paral·lels clars.

Tot i així, potser anaieine tingués com a primer formant
l’element anai (Faria 2006, 117 ; Tolosa 2007, 161),
documentat a anaiośar (B.1.36-37). Pel que fa al segon text,
suisebeleś encaixaria com a antropònim ibèric en forma
regular composat per suise (MLH III 7.110) i beleś (MLH III
7.31).
1.- anaieinekabin
2.- suisebeleś

Fig. 19. Roca 5 de la Zona 1 de Guils (Foto costat esquerra).

Fig. 20. Roca 5 de la Zona 1 de Guils (Foto costat dret).

Fig. 21. Roca 5 de la Zona 1 de Guils (Dibuix).
Fig. 17. Roca 6 de la Zona 8 d’Oceja (Foto).

Fig. 18. Roca 6 de la Zona 8 d’Oceja (Dibuix).

Roca 5 de la Zona 1 de Guils (16)

Es confirma la lectura de l’edició original (Campmajo i
Untermann 1991, 18; 1993, 18), tot i que cal tenir en compte
que el text de l’esquerra s’adossa al de la dreta i que per tant,
o bé hi ha dos textos, o bé l’ordre en que van ser escrits és
l’invers al que s’indica en la primera edició. Pel que fa al
primer text, la interpretació original és veure en anaie la forma
5

aŕikiu*****u / ke*ŕkeatitu tal*** / atintu.tuiŕketakia***

Roca 4 de la Zona 2 d’Er (20)

Aquesta roca (Campmajo, Rendu 1996. fig. 3; Campmajo
2008, 801) presenta dos textos, el primer text, ]skon,
encaixaria com a antropònim fragmentat, format per kon (MLH
III, 7.77) com a formant antroponímic final, que es podria
reconstruir, entre d’altres alternatives, com eŕskon (B.8.1113), mentre que el segon text sembla composat per tres
antropònims ibèrics prou regulars, composat per belś i taŕ
(MLH III, 7.115), toloko, composat per tolo (MLH III, 7.129) i
ko (MLH III, p. 203), i belśko, composat per belś i ko (MLH
III, p. 203). Cal destacar que belś (B.8.6) podria ser una
variant dels més freqüents bels (MLH III, nº 32), amb canvi de
sibilant, o potser millor de beleś (MLH III, nº 31). En aquesta
segona hipòtesi, els antropònims belśtaŕ i belśko podrien
tenir com a equivalents respectivament l’antropònim ibèric
beleśtaŕ (F.7.1) i l’aquità BELEXCO (CIL 167, 2149). Mentre
que toloko podria ja estar documentat en un parell
d’inscripcions llatines en la forma TOLOCO (CIL II, 3450,
Cartagena; CIL II, 1389, Carmona; Beltrán 2002, 12, Monreal
de Ariza) i en una de celtibèrica toloku (K.1.1). toloko recorda
també a un nom de divinitat aquitana STOLOCO (Faria 2002a,
131). En aquesta superfície hi ha un gran nombre de gravats
tant lineals com naviformes, just a sota de la darrera línia
transcrita alguns dels gravats lineals semblen imitar signes
ibèrics, però encara no ha estat possible identificar una
seqüència lògica.
1.- ]skon
2.- belśtaŕtoloko / belśko
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antropònim format per aŕam present per exemple en la variant
aŕan (Faria 2002b, 237) a ARRANES (TS = CIL I 709), a
ARANCISIS (HEp 3, 1993, 363, Vizmanos, Soria), i a aŕanko
(C.31.07* : Panosa 1993) i el freqüent formant taŕ (MLH III,
7.115), present per exemple a biuŕtaŕ (B.1.3).

Fig. 22. Roca 4 de la Zona 2 d’Er (Foto del text superior).

Fig. 26. Roca 4 de la Zona 3 de Bolvir (Dibuix).

Roca Inèdita 4 de la Zona 4 d’Oceja (28)

Fig. 23. Roca 4 de la Zona 2 d’Er (Foto del text inferior).

El text és el mateix que apareix a la primera línia de la
inscripció de la roca A de la zona 6 (10). Tot i que no té
paral·lels clars, es podria interpretar artiunan com un
antropònim, segmentable en arti i unan, seguit del morf er
(MLH III, 165). Cal destacar la presència d’una variant de
signe e molt freqüent a la Cerdanya en els textos no-duals
amb els dos traços laterals executats d’uns sola passada
afegint un traç que els connecta. De fet és la variant e11, però
amb l’angle tocant al traç vertical, documentada fora de la
Cerdanya només a un ceràmica de vernís negre d’Empúries
(C.1.10).
1.- artiunaner

Fig. 27. Roca inèdita 4 de la Zona 4 de Bolvir (Foto).

Fig. 24. Roca 4 de la Zona 2 d’Er (Dibuix).

Roca 4 de la Zona 3 de Bolvir (21)

Respecte de la edició original amb lectura tiaŕamboŕśu***
(Panosa 2001, 515), s’ha corregit la lectura bo per ta (Ferrer i
Jané 2005, 136 nota 16) i s’han eliminat el signe inicial ti i els
tres signes finals no identificats. Els traços corresponents a
aquest possibles signes finals existeixen, però són traços molt
fins que en el cas que fossin signes ibèrics caldria considerarlos part d’un text anterior. El text aŕamtaŕśu encaixa en
l’esquema X + śu i aŕamtaŕśu podria ser interpretat com un

Fig. 28. Roca inèdita 4 de la Zona 4 de Bolvir (Dibuix).
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Roca Inèdita 5 de la Zona 4 d’Oceja (nº 29)

Els dos primes signes estan situats en el pla inferior, mentre
que el tercer està situat en el pla superior i apareix més
desgastat que els dos primers, fet que permetria pensar que
alguns traços febles que s’entreveuen més endavant
corresponguessin a signes que han quasi desaparegut per
l’erosió, circumstància afavorida pel tipus de roca. Si els
signes addicionals no es confirmessin, el text d’aquesta
inscripció podria ser estrictament tigir (C.7.15), és a dir un
antropònim unimembre que ja es documenta en una gerreta
de ceràmica grisa de Burriac (Cabrera de Mar).
Alternativament, en la hipòtesi d’un antropònim bimembre, el
més probable seria identificar el formant tigirs (MLH III, 7.126)
que quasi sempre apareix com a primer formant: per exemple,
tigirsbin (B.7.34 i B.7.37). Així doncs, tenint en compte que
en una inscripció d’una roca que es troba a mig km apareix
l’antropònim tigirsadin (Campmajo i Untermann 1990, 73),
potser es podria intentar reconstruir aquest mateix
antropònim: tigir[sa]di[n].
1.- tigir[- -]+[

Fig. 29. Roca inèdita 5 de la Zona 4 d’Oceja (Foto)

context no ajuda, i és el cas, entre els elements que aparenten
ser antropònims s’hi podrien camuflar alguns teònims,
topònims o d’altres elements de lèxic comú com podrien ser
els apel·latius.
º

29.1
20.1
20.2
20.2
20.2
16.2
1.2

toloko

belśko

suisebeleś
teleuś

Grup 1

16.1

anaieine

21.1

La major part dels textos analitzats fins al moment són
compatibles
amb
una
interpretació
estrictament
antroponímica, és a dir, que són textos formats per un, o més
noms de persona, en alguns casos sense cap altre afegit, com
és el cas del Grup 0, i en d’altres acompanyats d’un morf, com
és el cas del Grup 1. Tot i així, cal tenir present que si el

belśtaŕ

egeŕśor

9.1 i 28.1

El paral·lelisme amb d’altres epigrafies coetànies indica que la
tipologia de les inscripcions rupestres pot arribar a ser molt
variada (VVAA 1994): votives, sepulcrals, de delimitació del
territoris, personals, etc. Així doncs, potser caldria esperar
també en els textos ibèrics rupestres de la Cerdanya una certa
heterogeneïtat de continguts.

]skon

7.1-3
1.1

Conclusions

tigir[--]+[

Entre els antropònims isolats trobem tigir[--]+[ (29), únic text
que apareix en una inscripció d’Oceja, tot i els dubtes derivats
de ser un text incomplet. O de ]skon, belśtaŕ, toloko i belśko
(20) que apareixen en una inscripció d’Er. També podria seria
el cas de suisebeleś (16.2) que apareix en una inscripció de
Guils, tot i que en aquest cas l’antropònim podria estar
relacionat amb el text que apareix a continuació (16.1). També
caldria afegir a aquest grup el segon teleuś (1.2) d’Oceja, tot i
que en aquest cas la ibericitat del nom no és clara. Entre els
antropònims acompanyats d’algun morf trobem egeŕśor (7)
que s’identifica a Oceja per triplicat acompanyat del morf e
(MLH III, 163), d’aŕamtaŕ que s’identifica a Bolvir acompanyat
del morf śu (Untermann 1995, 251 ; Ferrer i Jané 2006, 136
nota 16), artiunan (9 i 28) en dues inscripcions d’Oceja
acompanyat del morf er (MLH III, 165). Menys clars, potser
també podria ser el cas del primer teleuś (1.1) a Oceja
acompanyant del morf ka (MLH III, 166) i d’anaieine (16.2) a
Guils també acompanyant del morf ka, on restaria l’element
bin per explicar, tot i que podria encaixar com a possible
numeral.
º

Fig. 30. Roca inèdita 5 de la Zona 4 d’Oceja (Dibuix)

Grup 0
Text

teleuś

artiunan
aŕamtaŕ

Text

e

ga
ka
er

bin

śu

A més dels textos curts compatibles amb una interpretació
antroponímica, també hi ha textos més llargs en els que
s’identifiquen estructures repetitives. És el cas d’un text
d’Oceja on apareix l’element ekilie i la seva variant ekele, per
les que es podria plantejar la hipòtesi de que fossin dues
formes verbals del mateix paradigma, al voltant de les que
s’articulen diversos elements entre els que destaquen un
possible antropònim en posició inicial, begeber, i del morf śu
en posició final. Al començament de la mateixa inscripció
apareix una estructura que també finalitza amb el morf śu,
però la seva segmentació no és clara, edagardalbete, tot i
que la seva llargada convida a identificar alguna cosa més
que un antropònim. En aquest grup també hi figura un text de
Bolvir aŕamtaŕśu (21), on l’element śu acompanya únicament
a un possible antropònim, encara que també podria haver
figurat en el grup 1.
6
Les referències a inscripcions corresponen als diferents volums de
MLH: Monumenta Linguarvm Hispanicarvm de Jurgen Üntermann.
Volum II: B. Volum III: C-H. Volum IV: J-L. Les referències marcades
amb un asterisc corresponen a la numeració provisional del suplement, encara no publicat.
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Grup 2

º

5.1

Text

5.1

begeber

21.1

aŕamtaŕ

5.1

edagardalbete

ekele

begeber

dake

ekilie

śu
?i

śu
śu

També s’identifiquen estructures repetitives en dos textos
d’Oceja pràcticament idèntics, però de segmentació poc clara.
A diferència del grup anterior, aquest grup és més opac i no
permet realitzar cap analogia clara amb els textos ibèrics
º

Grup 3

9.1

tanito

arir

14.1

tan++

arer

9.1
14.1

kati

atila
r
kati
atila
r

Text

li
li

ba

li
li

ku
ku

ŕ

talaŕi

ŕ

talaŕi

ŕ
ŕ

talaŕi
talaŕi

coneguts. Tot i que, potser arir i arer fossin variants d’erir
(Velaza 1993, 162) que apareix en dues inscripcions
probablement funeràries (F.11.7, *C.27.16: Velaza 1993) o
potser d’ariŕ (Campmajo i Untermann 1991, 50) en una altra
inscripció funerària (E.13.1).
Respecte de quin podria ser el significat d’aquest textos que
repeteixen una mateixa estructura formular, la primera hipòtesi
a plantejar és que es tracti de textos votius. En favor
d’aquesta hipòtesi, s’ha d’indicar que les dues inscripcions
rupestres llatines que han aparegut associades a inscripcions
ibèriques fora de la Cerdanya i no presenten dubtes
d’interpretació, són votives: la primera del Cogul SECUNDIO/
VOTVM FECIT (IRC II, 88 text a) i la de Badalona SOLI D(EO)
SACRVM/A P ABASCANTVS (IRC I, 133), que compartia
espai amb una d’ibèrica que va ser destruïda. La hipòtesi de
que les inscripcions ibèriques rupestres de la Cerdanya siguin
votives l’han defensada Javier de Hoz (1994, 14); en Pierre
Campmajo (1991, 44; 1993, 110; 2008, 1188) i també en
Jesús Rodríguez Ramos (2005, 66). En canvi ni Maribel
Panosa (1995, 473; 1999, 154) ni Jürgen Untermann (1996,
251) s’han mostrat especialment favorables a aquesta
hipòtesi, tot i que l’argument principal que esgrimien era la
l’absència en els textos publicats de les fórmules recurrents
que solen caracteritzar els textos votius (Panosa 1995, 473),
però com hem vist, les noves lectures mostren que aquestes
estructures formulàries recurrents també s’identifiquen en els
textos ibèrics rupestres de la Cerdanya.
Respecte de quins són els autors de les inscripcions rupestres
de la Cerdanya, sembla que hi ha un cert acord en considerar
que es tracta d’ibers bé de pas en raó de les seves activitats
comercials, com defensen Maribel Panosa (1995, 473; 1999,
154) i Jürgen Untermann (1996, 251) o bé ibers establerts a la
Cerdanya fugint de l’avanç dels romans com a proposat Pierre
Campmajo (1993, 109). Tot i així, al meu parer, si el fenomen
epigràfic ibèric de la Cerdanya fos causat només per la
7
Fora de l’ambit rupestre, a la Cerdanya només es coneixen tres inscripcions ibèriques: un fragment de ceràmica grisa de Sant Feliu de
Llo (Panosa 1999, 259, nº2.1), una vora de càlat del Castellot de Bolvir (Panosa 1999, 262, nº6.1), i un esgrafiat sobre una plaqueta de
pedra de Bellver de Cerdanya (Panosa 2001, 513). Totes tres extremadament curtes i amb greus problemes de lectura i interpretació.

presència d’ibers de la costa a la Cerdanya, especialment si
es tractés de viatgers esporàdics, seria d’esperar que els
models epigràfics i lingüístics repetissin bàsicament el patró
del lloc d’origen. Però les dades actuals no corroboren
aquesta hipòtesi, atès que el model epigràfic de la Cerdanya
se’ns presenta com un model singular, tant des del punt de
vista epigràfic com lingüístic.
Una de les característiques distintives de l’epigrafia ibèrica a
la Cerdanya és l’ús gairebé exclusiu de la roca natural com a
suport de l’escriptura7 i l’ús de fórmules repetitives no
documentades en cap altre territori ibèric. També l’ús repetitiu
del mor śu s’ha de considerar un fet característic cerdà.
Evidentment, no tot és específic, sembla clar que la major part
de les inscripcions són compatibles amb la llengua ibèrica i/o
amb l’antroponímia ibèrica. Així, es documenten morfs
habituals darrera d’antropònims, com ka, e i er, per exemple,
així com elements característics de la llengua ibèrica com
neitin, iunstir i kutur, en inscripcions inèdites que no formen
part de les inscripcions analitzades en detall en aquest treball,
així com antropònims i formants antroponímics ben
documentats a la costa, com per exemple suisebeleś.

Així doncs, al meu parer, sense descartar que algunes de les
inscripcions ibèriques rupestres puguin haver estat realitzades
per ibers de la costa o de l’interior desplaçats a la Cerdanya,
sigui quina sigui la causa, la major part de les inscripcions
rupestres de la Cerdanya haurien estat molt probablement
realitzades pels propis ibers cerretans, un cop van entrar en
contacte amb l’escriptura i la van usar per representar la seva
llengua, que és majoritàriament compatible amb el que sabem
de la llengua ibèrica. Aquest model explicatiu és el mateix que
s’usa per explicar les inscripcions ibèriques, indigetes,
laietanes, ausetanes, cessetanes, ilergetes, etc., o les
celtibèriques i no veig perquè el cas de la Cerdanya haria de
ser diferent.
En resum, sembla plausible considerar que una gran part de
les inscripcions rupestres de la Cerdanya fossin realitzades
pels propis ceretans com a resultat d’una expressió cultural,
probablement votiva, especialment vigent a la Cerdanya,
probablement afavorida per les condicions geològiques de la
zona, que potser ja existia en forma simbòlica i/o figurativa
amb anterioritat a l’arribada de l’escriptura i que probablement
es va seguir desenvolupant tant en paral·lel com amb
posterioritat a les manifestacions epigràfiques.
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Jornades de divulgació del Parc Natural del
Cadí-Moixeró
Diumenge pel matí, es van reprendre les jornades amb una
ponència sobre l'estat de conservació de la tartera del Pedraforca, a càrrec de la Queralt Tor. A continuació, el lepidoperòleg Jordi Dantart, ens va exposar quin era el grau de coneixement sobre els lepidòpters al PNCM.
Després de la pausa per al café, en Jordi Serra Cobo ens va
il·lustrar amb una conferència sobre els quiròpters del PNCM i
les jornades van concloure amb la ponència de l'Albert Montori sobre el tritó pirinenc.
Les jornades van servir, a part de per divulgar i donar a conèixer l'enorme riquesa en biodiversitat del PNCM, aspecte
molt remarcat per la majoria de ponents, per posar en contacte els científics i per posar fil a l'agulla a l'hora de desenvolupar futurs projectes dins del si del Parc Natural.
Les conferències es van complementar amb una exposició
sobre la flora del PNCM, visitable a la sala d'exposicions adjunta a la Sala de Convencions del mateix Museu Cerdà.

PROGRAMA DE LES JORNADES
Dissabte, 6 de novembre del 2010
Matí

El cap de setmana del 6 i 7 de novembre van tenir lloc al Museu Cerdà de Puigcerdà les Jornades de Divulgació del Parc
Natural del Cadí-Moixeró, organitzades pel Grup de Recerca
de Cerdanya i pel mateix Parc Natural, amb una assistència
aproximada d'unes 100 persones diferents entre tots els actes
i ponències.

Tarda

Després de l'apertura de les Jornades, a càrrec d'en Joan
Pous, president de la Junta Rectora del Parc Natural i vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya, en Jordi GarciaPetit, director del Parc, va fer una ponència on va explicar la
situació actual del Parc Natural.
A continuació, l'Artur Lluent va exposar quina era la flora protegida del PNCM. Seguidament, el micòleg berguedà, Josep
Ballarà, va fer el mateix amb els bolets del PNCM. El matí va
concloure amb una ponència de l'ornitòleg alturgellenc Jordi
Dalmau, sobre la migració de les aus rapinyaires.
La tarda del dissabte es va iniciar amb una interessant ponència sobre la presència del llop al PNCM, a càrrec del Jordi
Garcia-Petit i va ser seguida per una conferència del Raül
Calderon, sobre el control de les aus a la zona de coll de Pal,
a mig camí entre el Berguedà i la Cerdanya.

9,30 - 9,45: Obertura oficial de les Jornades
9,45-10,30: L'estat actual del PNCM, Jordi GarciaPetit
10,30-11,30: La flora protegida del PNCM, Artur
Lluent
11,30-12,00: Pausa pel cafè
12,00-13,00: Els bolets del PNCM, Josep Ballarà
13,00-14,00: La migració de les aus rapinyaires, Jordi
Dalmau
16,00-17,00: El llop al PNCM, Jordi Garcia-Petit
17,00-18,00: Control de les aus per coll de Pal, Raül
Calderon
18,00-18,30: Pausa pel cafè
18,30-19,30: El mussol pirinenc, Àngel Bonada
19,30-20,30: Micromamífers del PNCM, Ignasi Torre

Diumenge, 7 de novembre del 2010
Matí

9,30 - 10,30: La tartera del Pedraforca, Queralt Tor
10,30-11,30: Les papallones del PNCM, Jordi Dantart
11,30-12,00: Pausa pel cafè
12,00-13,00: Els quiròpters del PNCM, Jordi Serra
Cobo
13,00-14,00: El tritó pirinenc, Albert Montori
14,00-14,30: Clausura de les Jornades

Després de la pausa per al cafè, les jornades es van reprendre amb una conferència de l'Àngel Bonada sobre el mussol
pirinenc. Finalment, el dissabte va concloure amb una ponència sobre micromamíofers, a càrrec de l'Ignasi Torre.
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Els bolets del PNCM
Josep Ballarà

Va fer una introducció a la micologia del PNCM i va exposar
noves espècies no recollides al catàleg previ que havia fet el
PNCM sobre espècies fúngiques d'aquest entorn. Tanmateix,
va parlar extensament dels bolets més representatius de cada
estatge de vegetació, posant especial èmfasi en els bolets de
l'estatge alpí i els de la microselva de salzes nans i de dríades.

Inauguració de les Jornades. D’esquerra a dreta, Enric Quílez
(President del GRC), Joan Pous (President del Consell Rector
del PNCM) i Jordi Garcia-Petit (Director del PNCM).

PONÈNCIES I PONENTS
L'estat actual del PNCM
Jordi Garcia-Petit

Es va explicar quines eren les funcions principals d'un parc
natural, el seu estatus legal, la història del Parc i les principals
feines i projectes de recerca, conservació i divulgació que s'hi
duien a terme. També es va parlar de la revista oficial del
PNCM "El picot", eina imprescindible per a la divulgació.

La migració de les aus rapinyaires
Jordi Dalmau i Ausàs

La cara nord del Cadí i la vall del riu Segre són un tram d’una
de les principals rutes migratòries que creuen els Pirineus.
Aquesta ruta es prolonga vers el nord-est per la vall del riu
Tet, a la comarca del Conflent. Per aquesta gran autopista
aèria transiten tota mena d’aus, des de petits moixons com els
mosquiters i els tallarols, fins a aus aquàtiques com els ànecs
i els bernats i agrons; des de limícols (ocells camallargs
d’aiguamoll), fins a cingonyes i grues; des d’orenetes i pinsans, fins a àligues i aligots. Precisament per estudiar el pas
migratori d’àligues i aligots pel Parc Natural del Cadí-Moixeró,
el 1995 es va endegar un seguiment de la seva migració de
tardor.

La flora protegida del PNCM
Artur Lluent

Va explicar quines eren les principals espècies vegetals protegides i amenaçades dins de l'entorn del PNCM.

El llop al PNCM
Jordi Garcia-Petit

Es va parlar de la presència del llop al PNCM, des de les primeres referències fins a l'actualitat, sobre el comportament del
llop, la seva procedència i els estudis realitzats, tant de caire
biològic com els plans de conscienciació ciutadana sobre la
presència del llop al PNCM.
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Control de les aus per coll de Pal
Raül Calderon

Es va parlar dels programes de l'Institut Català d'Ornitologia:
SOCC i SYLVIA. De l'itinerari 98 del SOCC seguiment d'ocells
comuns a Catalunya i de l'estació d'anellament S024 dintre del
projecte SYLVIA. També es va fer un repàs de l'evolució dels
dos projectes i de les espècies trobades i estudiades a coll de
Pal.

La tartera del Pedraforca
Queralt Tor

El Pedraforca és sens dubte un dels massissos emblemàtics
del nostre país. Es calcula que cada any rep una mitjana de
16.500 persones amb una tendència a l’augment any rere any.

El mussol pirinenc
Àngel Bonada

Xerrada sobre la Identificació, biologia, comportament i conservació dels rapinyaires nocturns del Parc Natural i del Pirineu català, agafant com a base l’estudi realitzat en els darrers
anys per Lutra (projecte Aegolius) sobre el Mussol pirinenc
(Aegolius funereus) a casa nostra.
(no disposem de fotografia)

Una de les parts més conegudes del Pedraforca és la seva
Tartera (vessant Saldes). Aquest espai format per un mosaic
d’hàbitats (amb tarteres, prats d’ussona i boscos de pi negre i
matollar) mostra símptomes de degradació atribuïbles fàcilment al pas d’excursionistes. Però que hi ha de cert en tot
això? Per respondre aquesta complexa pregunta varem elaborar com a projecte de final de carrera un estudi al màxim de
complert sobre la Tartera del Pedraforca. En aquest es contesten qüestions com: Com és exactament aquesta Tartera?
Des de quan és freqüentada? Quanta gent hi passa? Per on?
Quins efectes observem sobre el medi? Hi ha relació directe
entre la degradació i la freqüentació? I finalment, què podríem
fer-hi?

Micromamífers del PNCM
Ignasi Torre

A la xerrada es va parlar sobre els petits mamífers del Parc
Natural, les diferents espècies que s’hi troben, i on s’hi troben,
i altres peculiaritats d’aquest grup faunístic. Es tracta de conèixer una mica més en profunditat quines són les espècies
presents al parc, establir els seus requeriments ambientals, i
conèixer la seva dinàmica poblacional.
Al llarg dels anys 1997 i 1998 es van realitzar un total de sis
campanyes de trampeig estacionals (primavera, estiu i tardor)
a 21 parcel•les situades en un gradient altitudinal de 1000 m.
Des d’ambients situats a la vall de la Cerdanya (Bellver, Riu) o
al vessant sud del Cadí (Bagà) i a baixa altitud (1000-1200 m),
fins a ambients subalpins (coll de Pal, Coma Oriola, Riu) situats a zones elevades (1500-2000 m).
Durant aquests dos anys d’estudi s’han capturat 390 petits
mamífers de 12 espècies diferents (4 insectívors, 7 rosegadors, 1 carnívor), i s’ha recollit evidències de la presència
d’altres 3 espècies (observacions, rastres, etc.).
Un dels resultats més interessants d’aquest estudi ha estat el
que les tarteres són l’hàbitat amb una major riquesa específica, un fet que es pot entendre atenent a l’efecte ecotò, doncs
generalment les tarteres ocupen extensions reduïdes i limiten
amb altres ambients (prats, boscs, etc.), i a que els grans
blocs de roca representen un bon amagatall pels petits mamífers a manca d’altres elements del paisatge (vegetació arbustiva).

Les papallones del PNCM
Jordi Dantart

Es van comentar les característiques generals dels lepidòpters, pel que fa a la seva morfologia, biologia i classificació, i
s’explicà la metodologia emprada actualment per al seu estudi
i el tipus de recerca que s’està fent. A partir d’aquí, i en base a
un buidat relativament complet de la bibliografia existent sobre
el tema, s’intenta fer una primera aproximació a l’estat en què
es troba el coneixement sobre la fauna de lepidòpters del
PNCM. D’aquesta fauna es fa una classificació atenent a criteris corològics i es quantifica la proporció dels diferents elements corològics que la componen. Finalment, de les espècies que han estat citades, es fa una primera extracció de les
més significatives pel seu interès biogeogràfic o des del punt
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de vista conservacionista.

El tritó pirinenc
Albert Montori

La xerrada va anar sobre diversos aspectes relacionats amb
la morfologia, corologia i distribució del tritó pirinenc dins del
territori del PNCM.

Els quiròpters del PNCM
Jordi Serra Cobo

El Parc Natural del Cadí-Moixeró presenta acusats contrastos
entre els vessants nord i sud, i entre els fons de les valls i les
carenes i cims, entre les zones de pastura i les zones forestals. Aquestes carcaterístiques ofereixen un ric mosaic d'ambients en un territori relativament reduït, que possibilita
l'existència d'una elevada diversitat de ratpenats. La xerrada
va donar a conèixer la importància quiropterològica que té el
Parc Natural i analitzà els resultats obtinguts en els estudis
que el nostre equip està realitzant des de l'any 2000.

EXPOSICIÓ SOBRE LA FLORA DEL PNCM

Va poder ser visitable dels dies 1 al 7 de novembre, a la Sala
d'Exposicions Temporals del Museu Cerdà, annexa a la Sala
de Convencions on es van exposar les ponències.
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A l’ombra: La pedra dreta d’Isòvol
Per Sara Aliaga Rodrigo.

Aquest espai vol “il·luminar” objectes, racons, elements, etc.
de la nostra comarca que estan ... a l’ombra.

Només fa un metre d’alt, no és gaire espectacular, però la
seva situació es peculiar. La trobem a dalt d’un petit monticle
a peu del tossal d’Isòvol, on el saber popular diu que es fan
bones herbes remeieres, i a l’entrada d’un racó de la nostra
comarca realment diferent: Olopte, poble que donà nom a un
pagus; el Mas Revetllat allà on havia l’antic poble d’Alf
protagonista de la llegenda de Sant Guillem, i els estranys
esterragalls d’All...
És tan sols una pedra dreta. Fita de propietat, resta de
divisions territorials antigues, la gent d’Isòvol sempre l’ha vist
allà, desafiant.
S’ha d’agafar el trencall d’Olopte des de la N-260 i allà mateix
hi ha una entrada que porta a la pedrera, no cal enfilar-se, a
ma esquerra s’aixeca aquest petit monticle on també podem
trobar a la primavera l’adonis vernalis, flor excepcional,
l’existència de la qual ha permès que el tossal d’Isòvol fos un
PEIN.
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