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X.2.." 3 El diagrama MBA 

Malgrat produir-sc un procés de certa regeneracká foresta!, la fa» l/C3CHa es 

caracteritza per l'cxtensio d'espècies arbustives, posant de manifest 'existència d'un bosc 

degradat, principalment en punts de l'interior (Fig. X.5). El foc sembla ser més freqüent que 

a la fase anterior, «a be c'< seu us és encara limita» 

L'extensió del conreu de cereals es presenta seas« solució le continuïtat respecte a 

la fase anterior També els alts valors de cereals enregistrats a SBL vers els 3000 an.\s B.P. 

posen de manifest la importància del conreu cerealtsnc a tot el marge esquerre del delta del 

Llobregat L'aparició de Sécale en aquest moment j resenta una correlació cronològica amb 

Cl'B L'augment de Vttts, en un primer moment, i el desenvolupament d'una corba contínua, 

posteriorment. son element«, que podrien estar indicant l'explotació de la vinya, ja apuntada 

al sondat ge CTB Paral lelament a aquests lets apareixen dos I.A.S.. Centaurea i narius 

i C. t solautiülis. que p*»uen recolzar l'existència d'activitats agrícoles de secà. D'a'tra 

banda, l'explotació del cànem hauua estat també una activitat important, que arrenca ja de 

la fase anterior 

Destacabks %on els increments de Plantada t lametAam i Fabaceae, i, en menor 

mesura, de Omvoivuiüceae. indicadors d'una ramaderia sobre sols secs. Sembla que els 

I. A S. relacionats amb sols nitrofitzats humits es redueixen, posant de manifest la disminució 

de Ics activitats ramaderes litotals 

X.2.3.4. El diagrama BES 

A BES, les. fiscs R4. I5CH i R5 es caracteritzen prtncipalment per una 
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desintenstficactó de lacctó antròpica respecte al Neolític, produint-se una iiova expansió del 

bosc, així com una reducció dels l.A.P. 11.AS. Els incendis són, ara, més usuals que durant 

la fa» I4ch. però no presenten l'ajt grau de freqüència que havten assolit durant el NA, 

Dins el grup delí, *.P., s'observa tan sols un creixement dels cereals al tram inferior, 

si bé els valors no són suficientment alts com per a poder afirmar l'existència d un conreu 

cerealístic. 

Con ja hem assenyalat, la majoria d'J A S descendeixen, si bé ;,ón encara presents 

Entre aquests, destaquen aireas taxons rudeials de sols molt nitrofitzats com Polygonum t 

persicarta. Gentmaceae. Malvaceae i Convohulaceae 

X 2 3 5 l'acció de l'home durant l'Edat del Bronze 

fcl diagrama de CUB ha pos?t en evidencia dos lets que caracteritzen el peiíode ara 

estudiat: l'increment de !a pressió zntròpica «»bri. el medi vegetal i la creixent complexitat 

de les activitats agrícoles. 

En aquest senti«, durant la fase CUB 13. s'observa ja una diversificació agrícola, amb 

una • xtensió del conreu ceredístic. de Fagttpyrum i una probable explotació de la vinya. 

Aquest procés de complexitat agrícola creixent continua durant la fase CUB R3. i es 

caracteritza per tres fenòmens: ia nova extensió <*.*' conreus eereafisttcs, l'aparta*» d'urta 

nova espècie de cereal com el sègol -probable indicador de eor.-eus d'hivern i. en darrer 

lloc. l'aparició de noves miles herbes -Papaver, SoUmacem. etc - que poden estar indicant 

canvi xmes agrícoles. 

Les activitats ramaderes presenten tambe una notable expansió. A l'igual que succeirà 

ai Pla de Barcelona, a ía costa penedesenca s abandonen les pastures humides litorals, a favor 
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dels prats i erms sobre sòls més secs. 

Tanmateix, hi ha clares diferències entre les fases O i R3 de CUB, segons quina hagi 

estat l'àrea principal d'actuació de l'home. La forta davallada del bosc i el desenvolupament 

del boix durant 13 podrien estar indicant una explotació, probablement ramadera en sectors 

més interiors. Aquesta fase és coetània a les comunitats humanes del B.A. i B.M.. moment 

en que es documenta al litoral del Garraf-Penedès un poblament costaner en coves coves de 

Sitges . així com en punts interiors -Cova St. Llorenç (v. cap IV.5 i IV.6V A partir de les 

dades pol.uniques podem concloure que durant aquest període existí una activitat agrícola. 

si bé Li ramaderia degué ser predominant, especialment en els sectors més interiors. 

\jà fase R3 torna a ser un període d'explotació de pastures litorals i de deveses, 

manifesfaeió de l'existència d'una activitat ramadera, més important que a 13 (STEVENSON 

At HARRISON, 1992) 

Aquesta segona fase representa, doncs, un període de desenvolupament quantitatiu i 

qualitatiu de les activitats economique« humanes i es pot relacionar cronològicament amb el 

període del B.F . caracteritzat al sud del massís d?! Garraf per l'existència de nuclis d'hàbitat 

sobre turons situats dins o propers a la plana hoUx'emca i on posteriorment es desenvoluparan 

diversos poblats ibèrica Alorda Parà. I*uig de Sitges, etc <v. cap IV.7». A' «esta continuïtat 

d'hàbitat entre Bronze Final i Iberisme Antic queda també reflectida en cl registre pol.link. 

ja que vers els 300U/2KOO anys B P s inicia una fase de desforestació que tindrà continuïtat 

durant els períodes ibèric i roma 

Al sector sud de la plaEj barcelonina, e! diagrama MBA continua posant de manifest 

una important activitat eerealtstiea iniciada durant el Neolític Mitjà. Tanmateix en aquest 

lector es repeteix el procés de diversificació agrícola observat a CUB: explotació del cànem, 

aparició de Set air i mici de la corba continua de Vuu, que posa de manifest el seu conreu 
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També s'aprecia una extensió de l'activitat ramadera, ara centrada principalment en els 

sectors interiors, mentre que els prats humits litorals són progressivament abandonats. 

A l'igual que observàvem a CUB, també a MBA existeix una primera fase en que el 

fort creixement de Buxus, i en menor mesura ú'Encaceae i Pistacia, posa de manifest una 

pressió antròpica intensa i creixent m sectors més interiors. Si bé no disposem de prous 

dades cronològiques, basant-nos en les similitud« amb el diagrama CUB relacionem aquests 

canvis amb els períodes del BA i B M,, moment en que es manté l'ocupació de coves 

localitzades en les elevacions que envolten la plana deltaica del Llobregat (v cap IV.7). 

Tanmateix. !a presència d'una important activitat agrícola confirma l'existència d'un 

poblament a la plana, ocupant assentaments a l'aire lliure, alguns dels quals es coneixen: 

Camí de Sia Creu d'Olorda. La Riba. Pla del Vent, etc (v cap IV.5, IV.6 i IV 7) A la 

llum de Ics dades pol límqucs actuals, cal acceptar la idea de l'existència d'un important 

poblament a la plana durant el N.F. i l'Fdat del Bronze 

HI tram superior de la tase lOCHa , caracteritzat per un desceus de la pressió a 

l'interior, així com per la continuïtat duna important activitat agrícola i ramadera, pot ser 

posat en relació amb la intensificació del poblament a l'aire lliure, tant a Montjuïc com a les 

planes propere* al riu Llobregat, durant el B.F A l'igual que succeeix a CUB. tambe en 

aquest sector de la plana barcelonina es constata una continui'at d'hàbitat entre el B.F. i 

I I A let que es manifesta tambe en una perdutacio deis sistemes ü'úr. del medi 

C *m a clement important, assenyalem per ulum que cl foc comença a ser de nou 

uiilit/ai puntualment com un sistema de gestio del medi vegetal, probablement amb finalitats 

ramada es», 

M sector nord del Pla de Barcelona, existeix una situació diferent a la descrita a CUB 

i MBA. Aim, el diagrama BFÜ pou de manifest una reducció de la pressió antròpica. amb 
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la consegüent recuperació del basc i la reducció dels I.Á.S. El foc és usat de nou, fet que 

afavoreix l'expansió d'alpins taxans arbustius, com Ericaceae i Cistus. Els aclariments 

humans continuen essent puntuals produint se, posteriorment a l'abandonament, la 

regeneració del bosc. Els taxons que podrien evidenciar una activitat agrícola són presents 

de forma intermitent. Les característiques de l'acció humana que acabem de descriure 

permeten posar en selació el sistema d'explotació durant l'Edat del Bronze al nord del Pla 

de Barcelona amb el model de Landnam mediterrani, descrit en aquest mateix sondatge per 

a! període del N A Fn aquest sentit, doncs, el sector norJ de la plana barcelonina no 

presenta el grau de pressió humana i de desenvolupament agrícola assolits al litoral 

penedesenc i al sector del Llobregat Aquesta constatació resulta fins a cert punt sorprenent 

ja que a Tarea del Besos existí un nucli important de poblament a l'aire lliure durant e! B.F. 

(v tap IV.7). Basant-nos en les dades pol liniques disponibles, podem apuntar que els grups 

propers al riu Besòs degueren mantenir una activitat principalment ramadera de caràcter 

itinerant, usant el foc per a obtenir clarianes en el bosc i facilitar la regeneració de les 

pastures 

A tall de conclusions referents a l'acció antròpica durant l'Edat del Bronze, podem 

apuntar 

Existeix una gran diferència de les bases econòmiques entre els grups humans que 

habiten la marina penedesenca i el sector del Llobregat, d'una banda, i els que es localitzen 

al sector nord de la plana barcelonina, de i altra Al sud, el sistema econòmic es va fent cada 

cop més complex i els gpjps humans, més estables, principalment com a conseqüència de la 

introducció de nous conreus, de l'expansió dels cereals i de ¡existencia de possibles canvis 

tremes agrícoles. D'altra banda, al sector nord. es manté el sistema d'explotació itinerant. 



basat principalment en la ramaderia. Tanmateix, s'ha de tenir present que l'activitat ramadera 

continua essent important a tot el sector estudiat, si bé ara sembla que l'ús de prats humits 

litorals com a pastures deixa de ser tan comú corn en el passat. 

. Aquest diferent grau de pertorbació del medi pot tenir també una causa d'origen 

natural, que acnf paral lelament a ta humana En aquest sentit, vers els 3500/3200 anys 

B.P., s'han anat produint una sèrie de variacions climàtiques, que al sector sud representen 

la definitive extensió de les comunitats perennifòlief, mentre que al nord el bosc continua 

sent predominantment caducifoli (v cap VII.4). La diferent veUicitat de regeneració d'un 

i altre tipus de comunitats forestals podria haver jugat també un paper en la desigual 

reperci'ssió de les activitats humanes sobre el medi vegetal 

Al Penedès litoral i al Llobregat, s'aprecia una diferenciació entre un període inicial, 

en que la pressió humana sobre els sectors interiors és més intensa, i un moment posterior, 

amb major explotació de la plana Fstablim. a tall d'hipòtesi, una relació eníre aquest segon 

moment i l'extensió d'un poblament a l'aire lliure als sectors mes planers dura.it eí B F 

Aquesta tendència es mantindrà, com veurem tot seguit, durant el període Ibèric 

Sembla evident que al sector sud Llobregat i litoral penedesenc- la pressió de 

l'home és mes intensa que al nord de la plana barcelonina Dins el primer sector, destaca 

principalment l'àrea Llobregat/Montjuïc, on es desenvolupà una intensa activitat agrícola, en 

pan heretada del període anterior -N.F.- i que tindrà continuïtat durant les fases posteriors -

iherisme i món romà 

Reprenent una discussió iniciada al punt IX.8.2, opinem que l'expansió de Quercos 

t itex té una doble causa. D'una banda, i'oscil lacto climàtica que s'inicia vers els 3300/320 > 

any» B.P. (v. cap. VII.4) posa tes bases que han d'afavorir l'expansió dels Querem 

pereniiifolit en detriment dels caducifolis, però, d'altra banda, són precisament les 
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pertorbacions provocades per l'home -mitjançant el foc, recordetn'ho- els mecanismes pels 

quals aquest taxo s'estén i que acceleren el procés de substitució, donant lloc a un bosc mixt, 

probablement potencial al sector (v. cap. VH.6). 

t n d'altres pums del litoral català, es disposa d'algunes dades cotnplememàrie» 

respecte als canvis vegetals provocats per l'home durant l'Edat del Bronze 

A Ullastret Baix Empordà- s'ha posat en evidència una fase desforestadora 

aproximadament entre els 4000 i 3000 anu B.P A I * igual que succeeix a Barcelona, aquest 

període significa l'extensio dels conreus ce:*alístics, la primera presència de Sécale i 

l'explotacié del cànem (ESTEBAN. 1987. 1988) 

Més al nord. el diagrama de Sobrestany -Alt Empordà- permet ideniificar un neriode 

d'acc;ó humana vers els 3500 anys B P . iniciant se en aquest moment la corba confnua de 

Cercalia. paral·lelament al creixement de diversos I A S íPARRA, 1988» 

X.2.4. ELS PERÍODES IBÈRIC I ROMÀ 2700 a 1500 B P 

X 2 4 1 Cronologia i correlacions 

En aquest període, ens trobem de nou amb el problema, reiteradament comentat, de 

la manca t'. datacions absol»" ÏS, que no ens permet establir, als diversos diagrames, una 

frontera clara entre mén ibèric i romà Tanmateix, basant nos en les escasses dades 

cronològiques i arqueològiques disponibles, í i^nureni fer una temporitzacíé de les fases, si 

bé en alguns castís aquesta ha ser entesa a tall d'hipòtesi, fins que pugui ser corroborada. 

Del diagrama CUB. incloem en aquest quart període les fases C4/c4ach. C4/c4hch 
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i R4 Es disposa d u m datació absoluta a la meitat superior de la primera fase, amb un 

resultat de 2390 anys B.P. Les extrapolacions cronològiques obtingudes permeten apuntar eh 

següents límits temporals; fase C4/c4ach, entre 2800 i 2300 B P.; fase C4/c4bch, entre 2300 

i 1800 B.P.; fase R4, entre 1800 i 1350 B.P. (Fig XI ) . Com analitzarem tot sepit. aquesta 

cronologia és força congruent amb les dades arqueològiques i paleobotàniques disponibles al 

sector (ESTEBAN et al., en premsa?. 

La darrera fase del diagrama MBA -1/C3CH b- s'inclou també en aquest període (Fig. 

X I i X.5). Si bé, no disposem de datacions absolutes, la msnca d'un marcat pic de cendres 

i d'un creixement d'Olea permet suposar que el final de la seqüència és posterior a c. 3000 

B.P. i anterior a 1500/1300 B.P. (v cap IX.7 5 i VII 6». 

El nivell 1 del diagrama CCL també s'ha considerat que pertany al període íbero* 

romà o romà, en base a les restes ceràmiques aparegudes al sondatge, així com a la corba 

de cendres (v. cap VII. 5 i IX.7 5) (RIERA & PA LET. 1993). 

De la seqüència de BES, les fases 16. R6 i I7/i7a pertanyen probablement a aquest 

període (Fig X.i), si bé no disposem de cap datació absoluta que ho corrobori Aquesta 

hipòtesi ve avalada principalment per la composició pol línica i els valors de partícules 

cendroses (v cap. VII.5 i IX 7.5) 

X 2 4.2 El diagrama CUB 

La fase C4/c4ach coincideix, a grans trets amb el període ibèric S'aprecia la 

continuïtat de ia desforestació del bosc mixt d'alzina i roure ja iniciada anteriorment, 

afavorint en aquest moment l'extensió de les pinedes (Fig. X.3 i X.4). Paral·lelament es 

produeix un increment de l'ús del foc com a mecanisme d'obertura del medi vegetal 
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Dins d'aquesta fase, cal diferenciar entre una meitat inferior i una superior. La meitat 

inferior es caracteritza per una reducció generalitzada dels taxons conreats -Cerealia i Vitis 

desapareixen-, mentre que els I.A.S. més representats estan tiajoritiriament relacionats amb 

l'existència de prats humits litorals. A la meitat superior, el conreu de cereal torna « 

estendre's, mentre que reapareixen i augmenten els I.AS. relacionats amb sòb litorals 

moderadament pertorbats -Artemisia- , així com aquells taxons vinculats a activitats 

ramaderes sobre sòls secs -Plantago t. lanceolata. Total Plantago, Cruciferae i Rumex (Fig 

X3) 

Durant aquesta fase, doncs, l'acció humana ha estat intensa, provocant la progressiva 

desforestació de la zona Basant-nos en les variacions d'I A , opinem que es produí un 

desplaçament de l'activitat antròpica des d'àrees més litorals vers sectors més interiors, 

recuperant-se l'activitat cerealística d,,rant l'etapa final de la fase 

D'altra banda, la fase C4c4bch correspon a grans trets als períodes Ibero romà i Alt 

Imperial El tret més destacat és la continuïtat de la desforestació iniciada vers els 3000 B.P 

més apreciable al diagrama de C.P. (Fig X 4)- i que ara afecta també els pins. indicant un 

augment en la freqüència de les pertorbacions Durant aquest període els incendis comencen 

A ser importants, afectant de forma notable la vegetació i afavorint l'obertura del medi. Els 

taxons conreats experimenten un creixement, iniciat ja a la part final de la subíase anterior 

expansió de la cultura cerealística; explotació del cànem, nou pic de Vitis: creixement 

ú'Olea, que creiem poder relacionar amb una activitat oleícola, i valors importants de 

CüManea, que podrien respondre a una explotació de la castanya En aquest mateix sentit, 

els valors continus de Papmer són un bon indicador de l'extensió dels conreus de secà. La 

reducció generalitzada dels I A S , principalment aquells relacionats amb erms i prats, 

posaria de manifest una davallada de les activitats ramaderes 



La darrera fase -R4- englobaria el període Baix Imperial i pan de l'Antiguitat Tardana 

(Fig. XI ) . Durant aquesta fase es produeix la reducció d'alguns taxons conreats, com 

Cerealia i Cannahaceae, mentre que els conreus Ilenyosos continuen essent presents: Vitis, 

Olea, Castanea i J'iglans (Fig. X.3) Creiem que durant aquest període depé existir una 

activitat d'arboricultura D'altra banda, la recuperació forestal indica una reducció de la 

pressió humana, principalment en sectors interiors, posant de manifest la regeneiació, durant 

aquest període, d'àrees anteriorment aclarides i ara ja abandonades La menor freqüència dels 

incendis hauria afavorí*, aquest procés de reíorestacíó L'increment de taxons com Plantago 

t lanceolata. Total Plantago, Cruaferae, Rumex, t IÁHM O Thaharum, posa de manifest 

el nou desenvolupament d'una activitat ramadera en zones litorals prats humits- així coin 

també interiors, molt probablement amb l'explotació de boscos pasturats -deveses 

X.2.4.3. El diagrama MBA 

La darrera fase de MBA -I/C3CH b il·ig X 5» posa de manifest una certa 

recuperació del bosc d'alzines ¡ r«>u,..», pero amb un cert grau de pertorbació, si ens fixem 

en els «Its valors d'Encaceae. La progressiva reducció de Buxus permet interpretar que 

aquesta recuperació forestal s'està produint en sectors més interiors, on la pressió humana 

s'està alleugerint El fet més desutcable de la fase és la ron a expansió de les activitats 

cerealístiques, paral·lelament a un nou desenvolupament de diversos I A S Plantago i 

lanceolata. Convolvulácea*, etc D'altra banda, observem que a la meitat superior de la fase 

apareix un pic de Vitis, indicador del conreu d'aquest taxo, així com també de Sécale, 

Cannahaceae, Juglar.s i Castanea. Aquest conjunt d'evidències permet apuntar que el tram 

superior de la seqüència correspongui al període roma. on s'hauria produí! un notable 



desenvolupament de les activita s agrícoles. Cal destacar que, en aquest tram superior, el Toe 

torna a ser freqüent, fet que permet establir un paral·lelisme amb ta fase C4/c4chb de CUB -

contemporània dels períodes íbero-romà i Alt-Imperiai-. 

X.2.4.4. El diagrama CCL 

El nivell 1 d'aquest diagrama posa de manifest que, malgrat existir un cert grau 

d'alteració, el bosc d'alzines i roures és encara present amb percentatges importants (Fig 

X.8) El conreu de Vins degué assolir un important desenvolupament en època romana, 

conjuntament amh els cereals, entre els quals Sécale és ara objecte de cultiu A l'igual que 

succeeix a MBA. l'explotació de Cannabaceae i Fagopxrum és també present Els I AS 

posen de manifest l'existència duna activuai ramadera, en tot cas inferior er. importància a 

l'agrícola: Planiagoi lanceolata. Rumex. Cruaferae. Sanguisorba \ minor. Malvaceae, etc 

X 2 4 5 EI diagrama BES 

La fase lo d'aquest diagrama mostra un nou procés de desintensifícació o 

distanciament de l'acció antròpiea Continuen produint-se fases de pertorbació, potser ara 

mes dilatades en el temps, però la recuperació forestal es sempre possible a partir del 

moi.ient que l'acció humana s'alleugereix Ens trobem encara davant «te fases que han estat 

caracteritzades d interferència (Fig X.6Hv. cap IX.3). Tanmateix, els alts valors de taxons 

com Ericaceae permeten considerar que el bosc presenta un cert grau d alteració constant 

Els incendis continuen produint-se però s'han fet menys freqüent«, presentant ara un caràcter 

puntual Durant aquest per. nie. únicament la presència, si bé esporádica, de Sécale indica 

336 



l'existència d'una activitat agrícola, possiblement localitzada a una certa distància. Els 

percentatges d'I.A.S. també davallen, i tan sols resten alguns indicadors d'erms i de prats: 

Centaurea t solstitialis, C.i. cyanus, Polygonum t. avicuiare. Convolvulácea* i Dipmcaceae 

Els taxons indicadors d'activitats ramaderes també decauen: Rumex, Cruciferae. Planiago t 

lanceolata, Lamiaceae, etc 

Les fases següents -R6, I7/i7a- signifiquen ¡a continuïtat de pertorbacions 

temporalment dilatades, però on el bosc es recupera sempre amb posterioritat a l'acció 

antròpica. Els incendis son cada vegada menys freqüents, si bé Cisms torna i presentar un 

lleuger increment 

Els I.A. continuen reduint-se, i tan sols Polygonum t avicuiare, Rumex i 

CaryOf'hxllaceae presenten lleugers increments 

Podem afirmar, doncs, que l'acció humana durant aquest període s'ha debilitat al 

sector o aUunyat respecte a la conca estudiada Malgrat la possibilitat d'aquest distanciament, 

el diagrama BES evidencia que al sector nord de la plana barcelonina no es produí una acció 

humana a escala regional, com succeí en sectors més meridionals Tanmateix, la imprecisió 

cronològica d'aquestes fases no ens pennet let una atribució temporal precisa de les 

matenes 

X 2 4 6 L'acció humana durant l'Iberisme i el món romà 

Malgrat existir una gran dificultat en la individualització de cada un d'aquests 

períodes als diagrames pol línies estudiats, inter, arem fer una anàlisi que agrupi les fases que 

puguin ser contemporànies 

Durant cl període ibèric, la pressió de l'home al litora! penedesenc es va fent 
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progressivament n.és intensa, provocant una desforestació continuada, procés en el qual els 

incendis cada cop juguen un paper més rellevant El fet que aquesta desforestació s'hagués 

iniciat vers els 3000 anys B.P., demostra que exiàtí una certa continuïtat en l'ús del medi 

entre l'Edat del Bronze i l'Iberisme Antic 

En el context d'aquesta obertura vincunlada al període ibèric, la presr.ió humana 

s'intensifica a partir dels 2500 anys B.P , fet que e¿ manifesta també en d'altres canvis, com 

una major freqüència dels incendis, una expansió del conreu de cereals, una intensificació 

de la ramaderia i. probablement, en l'inici d'una activitat oleícola que, posteriorment, 

caracteritzarà el període romà. Aquest conjunt de canvis pot ser posat en relac'ó amb 

l'Iberisme Ple, moment en que es produí un increment del poblament en sectors propers al 

litoral, tant sobre els turons com a !a plana El creixement del poblament es tradueix, doncs, 

en una major obertura del medi forestal, així com en ua desenvolupament de les activitats 

agro-pecuàries 

Les anàlisis carpològiques realitzades a! Turó de Sitges testimonien el conreu de 

cereals i l'explotació de la vinya (GARCIA. MIRET & MARI. 1993MFig X.7), si bé a CUB 

ro han aparegut grans de pol Ien d'aquest darrer taxo durant aquest període 

L'àrea on l'activitat humana és més intensa continua sent en aquest moment el sector 

Llobregat/Montjuïc En aquesta àrea, paral·lelament a un cert alleugeriment de la pressió 

antròpica en sectors més interiors, es produeix una forta expansió de les activitats 

cerealístíques. una continuïtat en l'explotació de la vinya i el cànem, així com una perduració 

de lactivit t ramadera Aquestes constatacions estan en ple acord amb les dades 

arqueològiques, que han posat de manifest que l'àrea del Llobregat i Montjuïc representa un 

dels centre*, més importants de poblament durant riberísmc Antic i Ple (v. cap IV 8 i IV .9) 

Especialment interessar t és comprovar que aquesta nova expansió agrícola i ramadera està 
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relacionada amb un increment dels jaciments, i probablement també de la població, durant 

líbeosme Ple, tant sobre els turons com a la plan» (v. cap IV «). 

A l'igual que succeïa al Penedès litoral, el paper rellevant que jugà el sector deltaic 

del Llobregat en el conjunt de la costa central catalana durant l'iberisme es també un element 

heretat de l'Edat del Bronze 

En contrae amb la situació descrita per al sector meridional de la no«ra area d'estudi. 

a l'àrea septentrional de la plana barcelonina, l'acció antròpica degué ser mes puntual i 

produir-se a major distància del punt de sondatge L'espectre pol Knie permet deduir que les 

actuacions humanes presenten encara un caràcter puntual, i que no es tradueixen en una 

modificació vegetal a escala regional, com coetàmament s'està pniduint al sector 

Llobregat Montjuïc i a la Marina penedesenca la reducció dels valors de partícules 

cendroses reafirma el caràcter més local d'aquestes desforestacions Aquesta constatació pot 

ser sorprenent si tenim present que al sector nord de la ilana barcelonina es produí un 

desenvolupament notable del poblament en època ibèrica antiga ¡ plena (v. cap IV 8 i IV.9). 

Durant el període Ibèiic. la pressió humana a la Mur:na penedesenca i al sector de 

Llobregat/Montjuïc és. doncs, especialment intensa en contrast *mb el sector nord del Pla 

de Barcelona, on aquesta pressió es més limitada en l'espai i puntual en el temps, heretant se. 

així, una situació anterior Destaca especialment Tarea sud de la plana barcelonina, pel 

notable desenvolupament que aci assoleixen les activitats agràries, principalment el conreu 

de cereals pero també de la vinya Aquesta intensificació de la pressió humana soi, ¿ el medi 

vegetal està relacionada amb un augment del nombre de jaciments, principalment a la plana, 

que posa probablement de manifest uii creixement de població durant l·Ihertsme Ple (v cap 

IV 9) 
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AI litoral penedesenc, durant les fases Íbero-Romana i Alt-Imperial, es manté el 

progressiu increme.it de ia pressió humana, amb la consegüent reducció de l'àrea forestada -

diagrama C.P.- com a conseqüència d'una major freqüència dels incendis. 

Contemporàniament als canvis esmentats, té lloc un desenvolupament agrícola, ja 

iniciat durant la fase anterior, vers eh 250Ö/2400 ?nys B P., posant-se de manifest una 

transformació sense solució de continuïtat entre el món Ibèric Ple i l'època romana. En 

aquests moments es desenvolupa un policultíu basat en z\ conreu de cereals, vinya i olivera, 

en ple acord amb la informació documental (v cap IV. 10) (GIRALT, 1987a) 

Para! lelament, les activitats més extensives com la ramaderia perden pes 

Aquest conjunt de canvis son atribuïbles a un nou increment del poblament a la plana 

durant època íbero-romana, així com a l'aparició d'un nou sistema d'explotació agrària, basat 

en les villae (MIRET. SANMARTi & SANTACANA. 1987) En aquest procés 

ú'i .tensificació del poblament i de l'agricultura a l'àrea litoral penedesenea, la ciutat de 

Tarraco d„*gué jugar un paper determinant 

AI sector de Llobregat /Montjuïc, els diagrames MBA i CCL mostien una acció 

humana més intensa pero possiblement més limitada en l'espai L'home evita ocupar els 

sectors més interiors, fet pel qual en aquesta àrea no es produí una desforestació 

generalitzada, com havia succeït al Penedès litoral El desenvolupament agrícola és també 

notable, amb una gran expansió del conreu cerealistic heretat del període anterior , una 

explotació del sègol i. més puntualment, de Fagopsrum El fet més destacable és, però. 

l'increment dels valors de Vim, que posen de manifest el conreu de la vinya, demostrada 

també per l'aparició de llavors de Vins vimfem a Can Tintorer (EDO et al , 1986) (Fig 

X.7). Degueren ser també objecte d'explotació: el cànem, el castanyer i la noguera. 

Aquest sector sud de la plana barcelonina és, doncs, un important centre d'explotació 
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cerealtstic i vitivinícola, però on, curiosament, manca l'olivera. Aquestes dades pollíniques 

estan comrastades per la documentació arqueològica (v, cap. IV. 11) En aquest sentit, 

l'increment de l'activitat agrícola degué produir-se paral.lelament a un creixement del 

poblament a la plana i a l'extensió de viiiae, principalment a partir d'època augustea 

L'existència de forns d'àmfores viníferes locals, de premses de vi o oli a ¡es lillae. d'una 

àrea comercial a Les Sorres, etc. són algunes de les dades que permeten corroborar 

arqueològicamení la importància que degué assolir en aquesta àrea el conreu de la vinya, no 

oblidant, emperò, el destacat pap*r que manté l'explotació dels cereals 

Al sector nord de la plana barcelonina, malgrat la fundació de la ciutat de Baetulo. 

així com la presència de nombrosos centres d'explotació agrícola a la plana, no sembla que 

l'acció humana tingués una repercussió a escala regional sobre la vegetació La inexistència 

d'I.A.P així carn la reducció dels secundaris indica que les pertorbacions, si bé degueren 

ser temporalment més extenses que en fases anteriors, es degueren realitzar lluny del punt 

de sondatge i es produïren a una escala més local L'activitat agrícola degué ser. doncs, en 

aquest sector força limitada, malgrat alguns auiors hagin apuntat l'existència a Baetulo d'una 

producció i comercialització del vi (COMAS et al.. 1986; COMAS. 1987; GUITART, 

19g7bi Així. en aquesta àrea es manté el tipus d'ús del medi que havia caracteritzat la fase 

ibèrica anterior. La continuïtat entre el món ibèric ple i el món romà es fa, doncs, evident 

a tota la costa central catalana 

Les conclusions que pt>dem extreure referent a l'acció antròpica sobre el medi vegetal 

durant el període romà. es poden resumir en: 

. La romanització significa, al litoral penedesefic i al sector de Llobregat/Montjuïc, 

una fase d'important desenvolupament de les activitats agrícoles principalment del cultiu de 
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cereals i vinya i. únicament i CUB, d'olivera. 

EI conreu de la vinya, documentat al sector del Llobregat/Montjuïc, està contrastat 

per les dades arqueològiques, ja que. paral lelament amb la fundació de viitae, apareixen 

forns d'àmfores, àmfores locals, premses, etc., així com l'existència duna important àrea 

comercial al Llobregat -jaciment de Les Sorres (v. cap IV.II) (IZQUIERDO, 1987b) 

És interessant observar que el conreu de l'olivera únicament existí a la plana litoral 

penedesenca. Creiem que aquesta activitat econòmica, així com el major grau de 

desforestació respecte al Pla de Barcelona, ha de ser posada en relació amb la influencia de 

la ciutat de Tarraeo Un fenomen similar ha estat observat al sud del pais gal Així a la 

regió de Provertça, on es troba la ciutat greco romana de Marsella, s'ha documentat una 

intensa activitat oleícola d'època romana, mentre que les /ones mes allunyades d'aquest 

centre urbà. com el l^nguedoc o el Rosselló, aquesta activitat es desenvoluparà amb 

posterioritat, durant l'època medieval (LEVEAU et al . 1991) En aquest mateix sentit, a la 

pan superior del diagrama de Sobrestany. proper a la ciutat d'Empúries, s'observa dos pics 

ó'ülea, el primer dels quals pinina correspondre al període romà. si bé la manca de dades 

cronològiques no ens permet realitzar ui,a atribució temporal precisa (PARRA. 1088) 

L'increment de la pressió humana sobre el medi es pnxJucix paral lelament a un 

creixement dels nuclis habitats a la plana Tanmateix, si bé CUB posa de manifest una 

desforestació generalitzada, a la plana barcelonina sembla que les activitats agrícoles romanes 

foren mes intensives i menys extensives, fet que afavorí una certa recuperació forestal, 

especialmen« en sectors niés interiors 

A li plana barcelonina, existeix una pressió antrópica molt desigual Al sector 

Llobregat/Montjuïc, les activitats eereaitstico-vitícoles són importants, mentre que al nord 

de la citada plana, l'acció humana és més limitada en I espai i no apareixen indicadors clars 
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de l'existèr ia d'una agricultura. El primer element que cal destacar és que «questa 

desigualtat regional és hereva de la que havia existit durant el període ibèric. En segon lloc, 

la ciutat de Baetulo -fundada a finals del s. Ia C - no va tenir una repercussió suficient en 

el seu ager com per provocar un canvi paisatgístic a escala regional. 

És important retenir que els pics de vinya es localitzen al sector Llobregat/Montjuïc 

Si bé no és possible establir, ara per ara. una cronologia precisa d'aquest event, si creiem 

acceptable la hipòtesi que aquesta activitat agràna fos para! lela a la fundació de Barcino, a 

la reestructuració del poblament a la plana barcelonina i a I aparició duna organització 

agrària centuriada. fenòmens tots ells que es produïren en època augustea <v. cap 

IV 11 »(GRANADOS. 1990; PALET & RIERA. 1993a. PALET. 1«94) Si aquest conjunt 

dt fenòmens coincidí en el temps, fet que esperem confirmar amb noves datacions, seria 

possible afirmar que la influència de la ciutat de Barana es manifesta principalment en l'àrea 

del Llobregat, possibilitat que ja havia estat apuntada a partir tant en les dades 

arqueològiques com de morfologia paisatgística (PALET &. RIERA. 1993a. PALET. 19941 

Creiem important destacar el íet que l'expansió de la vinya no desplaçà l'activitat 

cerealística. tal com s'havia proposat en alguns treballs (SOLÍAS, 1990; etc > 

Com a darrera conclusió, volem insistir que. al contrar del que ha estat afirmat per 

diversos autors (8EHRE. 1988). el període romà no significa una ruptura amb èpoques 

anteriors ni una homogeneit/aeió oci territori Com a minim en els diagrames Cl 'B. MBA 

i BES. les tendències de facció antròpica d'època romana havien estat ja apuntades durant 

el període ibèric ple: desforestació a la Marina penedesenca. centre agrícola important al 

sector Llobregat/Montjuïc, acció més limitada al sector del Besòs, etc 

La fase pol li nica corresponent al període del Baix Imfieri ha pogut ser. tan sols. 
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individualitzada a CUB. En aquesta seqüència, entre el 5, III i VI d C . s'aprecien diversos 

processos, com són la recuperació del bosc, l'abandonament dels conreus herbacis -

principalment cereals i cànem-, el manteniment de !'arboricultura Oka, Vitis, Castanm i 

Jugíans són presents- i, especialment, el nou desenvolupament de les activitats ramaderes, 

tant en sectors litorals com en zones interiors, amb l'explotació de L*s deveses La 

recuperació del bosc ér paral lela durant aquest període a una important reducció dels nuclis 

habitats -un 80^ menys que durant l'Alt Imperi (MIRET. 1988)- i que posa probablement 

de manifest una davallada del poblament »v cap IV 12), que provocà l'abandonament 

d'àrees anteriorment aclarides, on ara el bosc es regenerarà 

X.2.5. L ANTIGUITAT TARDANA i L'ALTA EDAT MITJANA 

X 2 5 1 Cronologia i correlacions 

Sortosament, el nombre de datacions absolutes disponible* per a aquest peruide es 

superior al de fases anteriors (Fig X I ) 

Al diagrama de CUB. el limii superior de la tase C5 cSaCH coincideix amb la datació 

950 B.P.. mentre que el seu inici s'hauria de situar aproximadament vers 1350 B P . a partir 

de l'extrapolació cronològica 

A MTR. la datació 1248 anys B.P. sengkba :n aquest període, representat pels 

moments Ra i IP la fase finalitzaria amb anterioritat als 1050 anys B.P.. si ens ta* ,n en 

els paral·lelismes que es poden establir entre aquesta seqüència i els diagrames TG8 i TG9, 

realitzats al delta del nu Besòs (CANO, 1994). 

A CO., les restes ceràmiques permeten afirmar que els nivells 2 i 3 són posteriors 
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a èpoc i romana, però anteriors al mon medieval, restant, per tant, inclosos en aquest moment 

(RIERA & PALET. 1993) 

Es disposa de dues datacions absolutes per a aquest període a BES: 1300 i 1310 B.P., 

la segona de les quals creiem que està lleugerament envellida. Les correlacions que es poden 

establir entre BES i elr, diagrames TG8 i TG9, realitzats al mateix delta del Besòs per J.P. 

"ano (1994). permeten apuntar que aquest període s'hauria iniciat entre els 1350 i 1320 anys 

B.P i hauria finalitzat vers 850 B.P.. confirmant així la validesa de la datació de 1300 B P 

de! diagrama BES (CANO. Í W ) L'existència de tres diagrames al delta del riu Besòs 

(RIERA. 1993b. CANO. 1994). permet arribar H una major precisió cronològica, essent 

possible definir tres subperíodes (Fig X I i X 6) (v. cap VIII 5) 

Fases I7/r7b. C8 i R7/r7a. Corresponen a la zona local B E S O . amb una 

cronologia entre 1350 1320 i 1200 B.P. 

Fases R7.'r7b. R7'r7c. C9 i R8 Corresponen a la /ona local BES C2, amb una 

cronologia entre U00 i 950 B.P. 

Fase C10. corresponent a la zona local BES-C3. amb una cronologia entre 950 i 850 

B.P. 

X.2.5.2. El diagrama C l B 

lü fase C5/c5aCH es caracteritza per una intensa desíoretacio, evidenciada 

principalment al diagrama de C.P. (Fig X 4) En aquest mateix moment s'enregistren les 

concentracions de cendres més elevades de la seqüència, indicadores d'una alta freqüència 

d incendis (Fig X 3) Tots els taxons conreat es redueixen notablement Cereaha 

principalment en C.P.-. Vins, Olea i Cannabácea?, i tan «ois Castanea manté uns valors 



constants Podem concloure que ens erobern davant d'una fase de clara reducció de l'activitat 

agrícola. D'altra banda els I.A.S. lelacionais amb l'existència de pastures s'incrementen: 

Pmceae, Astemceae ligulißorae, A. tubuliflorae i Artemisia -tots ells taxons més ambigus-, 

però també Suma de Planíago, Cruciferüe. Sanguisorba t minar. Fabaceae, etc D'altr? 

banda, s'aprecia una expansió de les pastures humides litorals, manifestada en el creixement 

de Thalicirum En resum, aquest moment es caracteritza per una intensa desforestació 

provocada pels incendis, per una nova expansió de l'aciivitat ramadera, mes extensiva que 

durant la fase anterior, i per una notable r.-ducció de l'agricultura 

X .2.5.3. Ei diagrama MTR 

Durant els moments Ra i IP. el bosc apareix ja intensament pertorbat, probablement 

en sectors interiors, afavorint l'expansió de taxons arbustius Sembla que el foc fou l'agent 

principal d'aquesta pertorbació (Fig. X.9). 

Dins el grup dels I.A.P.. l'existència d'un pic de t Cerealia posa de manifest un 

conreu cerealistic. la noguera -Juglans regia- es tambe preant Tanmateix, el tret mes 

característic del diagrama són els altíssims valors de taxons relacionats amb activitats 

ramaderes Plamago i lanceolaia, Rumex, Malvaceae, Canophvllaceae. Sanguisortw i 

minor, Euphorbiaceae. etc Destaquen molí especialment aquells taxons indicadors de 

pastures humides: i IMUS. Pohgonum t persicaria i Ranunculaceae 

En resum, el diagrama MTR posa de manifest durant aquesta fase una extensió dels 

prats secs en sectors interiors i dels humits sobre la plana deltaica d incipient formació <v 

cap V 55 L'ús del foc per al manteniment de pastures degué ser important, si he no hem 

d'oblidar que l'activitat agrícola eerealística contitiua essent present. 
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X 2.5 4 El diagrama CCL 

Durant els Nivells 2 i 3, es produeix una progressiva degradació del bosc d'alzines 

i roures, veient-se afavorides les comunitats secundàries: pinedes i brolles (Fig X.8). Sembla 

ser que el foc jugà un paper fona.nental en aquest procés regressiu de la vegetació. Els 

taxons conreats es redueixen sensiblement i, en alguns casos, com el de Vitis. arriben a 

desaparèixer. Tan sols Cannahaceae és present en tota la seqüència. Tanmateix, els taxons 

que més s'incrementen són principalment els I.AS. relacionats amb sòls nitrofítzats -

probablement degui a la presència de ramats- com: Plantage t. lameolata. P i coronopus. 

Plantago total. Convolvulus, etc Altres taxons ens indiquen la presència l'erms o prats secs 

Ptmceae, -recordem que CCL no es troba en una posició litoral-» Apiaceae, Asteraceae 

tvbuliflorae. Centaurea t solstiualis, Cruaferae, Carduus Orsium, eic. 

Tambe en aquest diagrama creiem poder deduir una perdua d'importància de les 

activitats agrícoles a favor de les ramaderes El foc és ara un mecanisme eficaç, i 

freqüentment usat, en el manteniment i regeneració de les pastures 

X.2.5.5. El diagrama BES 

Al delta del nu Besòs, a més del diagrama BES (RIERA, 1993b) es disposa de dues 

seqüències pol.Uniques més -TG8 i TG9 (CANO, 1994)- amb una sòlida base cronològica, 

i que ens han de permetre corroborar i completar el quadre evolutiu esbossat a partir de BES. 

Al diagrama BES ha estat possible diferenciar fins a tres agrupacions de 'ases. en base 

al caràcter i a la intensitat de l'acció antropica (Fig. X.6): 
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a. Les fases I7/r7b, C8 i R7/r7a, Dins aquest primer grup de fases, es poden apreciar, 

també, diferències substancials entre unes i altres: 

a l . Les fases I7/r7b i C8/e8a mostren que, vers 1350/1320 BP, , es produí una 

intensa desforestació, si bé aquesta no fou conseqüència de l'existència d'incendis, i hauria 

de ser amb tota probabilitat atribuïda a rompudes antròpiques (v. cap. IX.6.1). El grau de 

pertorbació fou molt intens si atenem a la forta expansió dels arbusts Dins el grup de taxons 

conreats. tan sols l'increment de Cannahaceae podria fer pensar en la seva explotació E! 

fenomen més Jestacable és, però, la notable expansió d'I.A.S. herbacis Entre aquests, 

podem distingir un primer grup corresponent a aquells taxons ruderals indicadors d'erms i 

prats secs: Asteraceae liguliflorae.A. luhuliflarae, Mercurialis, Canophyllaceae. Ceniaurea 

t. solstinalis. Crunfeme. Eupho-hiaceae. Malvaceae, etc Un segon grup estaria mes 

directament relacionat amb la presència de ramats Plantago t lanceoLtia. Pkmtaga total, 

Asphítdelus i Fatkiteae 

Creiem poder afirmar l'existència durant aquest període duna activitat ramadera 

extensiva incipient «me es duna a ferme sobre sols eixuts 

a 2 la fase C8/r8b posa úe manifest una lleugera regeneració forestal fas« 

«generativa intermedia (v cap IX.6 1K si hé la forta presencia ú'tncaceae permet apuntar 

que el l«osc no arriba a completar el seu restabliment 

En aquest moment, its taxons que poden vincular-se a una explotació agrícola 

sincrement: pic important de Cwnabaeeae, augment de Cereaíia i presència de Sécale. 

D'altra banda. Centaurea t cyanus. un probable indicador de camps de conreu, tambe veu 

tneremrntar-$e els seus percentatges. 
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La majoria d'I. AS. herbacis disminueixen principalment aquells relacionats tant amb 

l'existència de prats i erms secs -Centaurea t. sülstitialis. Asteraceae tubuliflorae, Anemisia, 

Carduus/Qnium, etc.-. com amb la presència de ramats -Plantago t. lanceolaía, Plantago 

total, Fatmeeae, Cruaferae, tic. 1/ascens dels valors de Mercurialis i Rumex podria 

vincular-se a l'activitat agrària 

Aquesta fase significa un lleuger descens de l'activitat ramadera extensiva a favor 

d'un major paper de l'agricultura. 

a.3. Durant les fases C8/c8cCH. C8'c8dch i R7 r7a. la degradació forestal e«; la 

més intensa del diagrama, amb l'extensió de brodes -Cistus, Envaicae. etc.-, i de prats secs 

pMceae, iMttiiaeeae, etc Bis incendis han passat a ser ar¿ un factor determinant en la 

pertorbació del bosc. 

Entre els possibles conreus existents, es degué mantenir una certa activitat cerealística 

molt limitada aixi com una explotació del cànem, el castamer i la noguera 

El tret més característic del període es però. el tort creixement dels I A S herbacis 

Aixi. s'aprecia, en primer lloc. el desenvolupament de taxons relacionats amb la presència 

d'erms i prats secs Centaurea t sobtatalis, Carduus Cirsium, iMmtaceae, Fahaeeae. 

Polygonun, t. avwuL·ire, Euphorbiateae, Malvaceae, A,\iemcme ¡ubuliflorae, etc Tambe els 

I.A.S vinculats a la presencia de ramals son abundants, principalment Plantado i 

l·ineeolata. » Sanguisorba t minor Son tambe destacables els taxons indicadors de prats 

humits litorals: Plantago t loronopus i Urticaceae. 

Aquestes darreres fases signifiquen un nou desenvolupament de It: activitats 

ramaderes, amb l'extensió tant de prats sobre sòls secs, com d'berbassars humits litorals El 

foc ha passat a ser un instrument necessari per al manteniment de les pastures, i és usat amr 
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una molt alta freqüència 

Durant aquest període, el diagrama TG9 -delta del nu Besés- posa de manifest 

lleugeres expansions de t. Cerealia, entre c. 1450 i 1350 B.P. i entre 1300 i 1150 B P 

(CANO. 1994), que poden estar relacionades amb el conjunt de fases a.2 ~C8/r8b-, durant 

la que es produeixen una eertt recuperació agrícola També s'aprecia un desenvolupament 

de l'olivera entre 1450 i 1350 B.P.. que no ha estat observat a BES 

b. Duran! el conjunt de fases R7 r?b, R7/t7c. O i R8 es produux un nou procés de 

regeneració forestal, més complet que el descrit durant la fase a 2 Aquesta expansió del bosc 

és para! lela a un ,iou desenvolupament agrícola, caracteritzat pel conreu de cereals 

presència de Sécale-, de l'olivera i per l'explotació del cànem Paral·lelament, els valors de 

males herbes vinculades a activitats ramaderes es redueixen notablement repecte la fase 

anterior, si bé continuen presentant percentatges importants, destacant Asteraceae 

tubuliflorae. Centaurea t solstüialis. Carduus-Cirs um, Plantago i lancetéala. Sanguisorba 

t minor. Cruaferae. iMtmaceae, etc D'altra banda s'incrementen alguns 1 AS relacionats 

amb activitats agrícoles, com Papaver i Centaurea t nanus h\ creixement en aquest 

moment de Rumex pe<Tnet posar aquest taxo en relació amb l'activitat agrícola com ja 

havíem apuntat al parlar del conjunt de fases a.2. 

Aquest primer pic à'Olea, durant ei període b de BES -entre 1200 i 950 B.P- ha estat 

també enregistrat a la seqüència TG9. amb una cronologia entre 1300 i 850 B.P (CANO. 

1994) Igualment, els cereals s'incrementen a TG8 entre 1200 i 750 B.P.. coincidint amb les 

dades de BES que acabem de descriure (CANO, 1994). 

En conclusió, durant aquest nou període, ies activitats agrícoles -conreu d'olivera i 

cereals, principalment- guanyen terreny a l'explotació pecuària, si bé aquesta continua sent 
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present de forma notable, Donada la reduecié dels valors de macrocendres i l'increment de 

les microccodres. podem apuntar que aquesta ae*ivitat ramadera es degué desplaçar vers 

sectors més interiors, restant Ics àrees niés properes a la costa destinades a les activitats 

agrícoles, 

c El darrer període correspon ja, plenament, a l'Alta Edat Mitjana i comprèn la fase 

CIO Ens tronem davant d'una nova degradació forestal, para! lela a una reducció dels taxons 

I A P Oka i Ctrealia-, mantenint tan sols Canmlmeme valors relativament elevats Els 

1 A S relacionats amb erms i prats secs, així com també amb prats humits nitrofítzats, 

• ornen a desenvolupar-se. El foc es de nou un element important en la gestió de Its pastures 

En conclusió, durant aquesta fase -950 a 850 B P es produeix un nou 

desenvolupament de les actix tais ramaderes, mes properes ara al liloial, en detriment de les 

practiques agrícoles 

Als diagíames rGH i TG9. s'apreua un primer increment de Vins vers 900,850 B.P. 

i ! 100 950 B P . respectivament, si be aquest no pol ser atribuït amb seguretat al eonreu de 

la vm>a «CANO 1994» 

X 2 5 6 L'aecié luitròpica entre el s. V I I i s. XI 

Er* el conjunt de ics quaire seqüències analitzades s*ha pogut constatar que, durant 

aquest període, es priidue« una intensificació de la desforestació i de la degradació del medi 

vegetal Aquest procés degué ser conseqüència directa d'un nou sistema d'ús del medi. 

Creieni que. a partir aproximadament del s. VII d C . l'activitat agrícola veu reduït el seu 

pes específic, mentre es desenvolupi una explotació ramadera extensiva, com a activitat 



econòmica principal, que comporta una expansió dels prats secs i humits (RIERA & 

ESTEBAN, 1994). Tanmateix, l'agricultura manté la seva presència, fent-se important durant 

¡leríodes breus de temps, basada principalment en l'explotació del cànem i en cl conreu 

cerealístic. es«m 1 activitat oleícola important únicament al nord de la plana barcelonina 

Respecte al tema de l'expansió d'activitats pecuàries al llarg del sector central de la 

costa catalana, cal analitzar tres aspectes. 

a Els processos de desforestació que s'observen en tots els diagrames, son la causa 

directa duna intensificació de l'erosió. Així. a CUB s'inicia un nivell torhós que posa fi a 

la fàcies lacunar A CTL, l'estany es curulla en aquest moment i. amb anterioritat al s. XII, 

>>'hi arriben a dipositar fins i 10 ni d'al·luvions provinents de l'erosió del vessant de 

Montjuïc (RIERA & PALET. 1993» Al sector del Llobregat, la datació de 1250 B.P. 

obtinguda a la ba*e de la seqüència MTR. permei apuntar que durant el s VII es prinluí un 

primer episiidi d'avanç de la plana deltaica (v cap V 5 M RIERA & PALET, 1993). Per 

ullim. el pas a 3ES d'una fàcies pro deltaica a una de front deltaic plana deltaica vers 1300 

B.P.. posa tambe de manifest ¡'a vane, d'aquesta plana deltaica amb posterioritat a la 

desforestació (PALET & RIERA, 1992» 

b. En cl context d'aquesta activitat ramadera, es fa us tant de pasturatges sobre sols 

secs com humits Aquests darrers s'estenen principalment sobre les planes deltaiques 

recentment formades AIXÍ doncs, a ta plana de Barcelona, els deltes dels nus B» »os i 

Llobregat passen a ser centres importants com a àrees destinades al pasturatge dels arnats 

Aquest ús de Ses planes deitaiques quedà recollit en la primera documentació medieval, ja a 

prtir del %. X (PALET & RIERA, 1993b; PALET. 1994). 

c L'ús del foc na passat it ser ara una practica habitual i estesa A partir del sondatge 
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BES, on ¡'sita taxa de sedimentació cas permet observar uti registre més detallat, s'apreçia 

que, en un primer moment, la desforestació és el resultat de les arrencades, mentre el foc 

és una pràctica inexistent A partir del moment en que les brolles «.estenen, els incendis 

passen a ser un mecanisme eficaç, per a mantenir el sistema en estat de pertorbació i 

immaduresa, afavorim així la regeneració de les pastures (v. cap IX 6 1» En conclusió, 

estem davant de pràctiques ramaderes extensives, amb una alta capacitat dv Uansformació del 

medi físic 

Aquests importants canvis mediambicntals m ptklen ser, pero, correlacionáis amb les 

dades arqueològiques, com a conseqüència principalment del desconeixement, pràcticament 

total, dels assentaments humans d aquest r.enode A la plana barcelonina, el desenvolupament 

d'àrees sepulcrals al voltant la ciutat de Barcelona, així com també la presencia esporàdica 

de materials arqueologies fins el s VI VII a les vüla,' St Fau del Camp. I.'estadi, etc 

(GRANADOS, 1991». indiquen la continuïtat de l'habitatge hn aquest maten sentit, dins el 

nucli uroà existí una imporani activitat comercial com a minim fins el s VI (RODA, 1991) 

Al sector liloial ptnedesetx tan sols es coneixen dues necropolis del s VI «\ cap IV. 12) 

(MIRI I . 198Hi 

Mes exidencies es desprenen, emperò dels recents treballs sobre morfologia del 

territori realitzats a la plana barce'oma <PAU;T. 1991. PALliT ¿k RlhRA. i993a. PAl.tT. 

1994) Aquestes investigacions han posit de manifest el ptogressiu desmame I lament del 

sistema de centunació romana, poteés que es degué iniciar amb anterioritat a l'aparició de 

la primera documentació escrita, del s X Durant el període que ací tractem, es configurà 

una nova xarxa dc camins, en el context de la qual la ciutat de Barcelona perd la seva 

centralita! a favor dels deltes dels nu. Llobregat i Besos (PALET, 1994). J.M Palet (l"94, 



en premsa) ha apuntat també el desenvolupament de camins ramaders -carrerades- entre els 

s .III i X, Aquesta hipòtesi està en part contrastada per la documentació escrita referent al 

sector de Garraf, on es coneix S'existència duna carrerada -viú peccomle- ja durant el s XI 

(ESTEBAN rí al . en premsa) En aquest mateix massís s'tan pogut estudiar uns tancats de 

grans dimensions destinats al refugi de ramats, que es ucu haurien estat en ús durant el s. 

XI (ESTEBAN et al., en premsa» 

Arribats a aquest punt. una de les qüestions que ens plantegem es si aquesta activitat 

ramadera fou exclusiva a la costa central catalana o es desenvolupà també en d'altres regions 

peninsulars 

Dins el territori caíala, cl diagrama dTllastrct -Baix Empordà posa en evidèi* la 

l'ex»stència d una intensa desforestació vers 1500 B.P. (ESTr.BAN 1988» (Fig. X.!0>. A 

Sobrestán) Alt Empordà s"a( recia una fase d'intensa degradació forestal (PARRA, 1988) 

que. malgrat la manca de dades cronològiques absolutes, creiem poder situar vers els 

1500'1200 anys B.P. <v. cap VIII 5) Més al sud. al sector litoral de Castelló, una fase de 

desforestació ha estat observada i datada a 1670 B P. (v. cap. VIII.5) (MENÉNDEZ & 

l·I.ORSCIU'TZ. 1%1; PARRA. 19831 

Ix*s dades mostren, doncs, que aquesta desforestació es degué produir en una àmpl 

area del litoral mediterran; nord peninsular, però tambe, en sectors interiors pirinencs. En 

aquest sentit, extenses desforestacions han estat documentades al Pla de Salines Pirineus 

Orientals- vers 12(1? B P. -800 d C - (JALUT. 197?), probablement relacionades amb la 

presencia de nivells de cendres en sòls de la Cerdanya (BOLÒS, 1982). Al Pinneu central. 

el llac de Tramacastilla rma de manifest una intensa fest etosiva que s'inicia a 1240 B.P.. 

o entre 1360 i 880 B P , en un altre perfil (MONTSERRAT, 1992). Si bé J.M. Montserrat 

(1992) opta per situar e! començament de l'activitat ramader- al Pirineu Central vers els 1000 
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anys B P -s. XI-, nosaltres creiem que *. estes dad?»s pcraeien endarreriria fius als c 1200 

A l l w * • * » • • 

Ixs dades exposades fira a «quest moment, penmen apuntar que les praetiqu-s 

ramaderes, «tensive«, es degueren miciar, tant a la costa catalana com al Pirineu, vers els % 

VII VIII d.C. Kl fet que les desforestacions i l'extensm tie les pastures es localit/.in al litoral 

i a l'alta muntanya pirinenca podria ser interpretat com l'existència de pastures hivernals als 

sistemes litorals i prelitorals. i d'estivals al Pirineu. fet que, de ser cert, posaria de manifest 

l'inici de l'activitat transhuman« al llarg del »errilon català, als s VH'VIÏI d C il·ip X Ith. 

practica que persistí durant els s X i XI. segons evidencien els tex'.s escrits 11-.STEBAN et 

al . en premsa; BERTRAN. 19Kí>>, i que tingue una lla :a pemvèncsa fins a la primera 

meitat del present segle »'ILA VEIENT! 1950; RH'. 1952 RIERA & ESTEBAN. I W i 

Tanmateix, esperem que futurs estudis permetin corroborar o rebutjar aquesta hipòtesi 

Malgrat no es pugui extrapolar mecànicament al nord-est peninsular, nombrovts 

historiadors han posat ue manifest la tm}<ortància que te en la legislació visigòtica la 

ramaderia transhumwt lle;s sobre p«ts i pastures comunals. v>b.e camins ramaders, etc 

Aquest corpus legal sena la tesposta a la importància d aqueste, pràctiques durant aquest 

•winde OREANPIS, 1975; KING. 1981. GARCIA. 1983. 1989» El creixement d. 

l'activitat ramadera al centre ? nord de la A-nínsula Ibèric:: es verifica amb l'existència de 

fases de desforestació entre els 1WI) i 1400 any.> B P.. en diversos diagrames -calit/ades a 

les serralades centrals ibèriques (GIL. TOMAS & REIZ. 1993. VAZQUEZ à Rl'IZ. 1992» 

Tar mateix, diversos autors han apuntat la c>ntinuitat *k les practiques agrícoles 

respecte ai oón romà. durant els s VI. VII i VIU, basades en el conreu de cereals, olivera 

i vinya «GARCIA. 1989. GODOY &. VILTLLA. 1987ï. Si bé a la costa central catalana, 

aquestes practiques semblen temi un paper de segon ordrr, e.'s diagrames pol.línies del Pla 
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dt Barcelona moitrcn una explotació del caierr J I \ I mm el culiiu de l'olivera i eh cereals 

l.'exittència d'wfiMrsts conreus penin pour en tlació la plana barcelonina amb eh 

diapames pol lírues resilláis al nord de Catalun>-a i, moll especialment, al langucdoe i la 

Provtnp l-J» aquestes are" .. na constatat Lrxistencta duna etapa, erire eh LMM) i 12»*» 

anys B.P -s VII i VII! d C , de gran dinamisme economic, amb un espectacular 

dcxmoluramem dch conreus d'olivera, cereals i castanyer íBLRNARD. 19,2. 

PLANCHÁIS, 1982. PLANCHÁIS & PARRA, 19X4.!.AVAL L MEDI'S. \<m. LLVI-AL 

ei al, 1991» 

Ln dels fenòmens mes sorprenent«» es, pero, que aquest període de destorestacio i 

erosió ha estat documenyt tamhc en sectors de I*Alia«, marroquí «LAMB. DAMBLON <k 

MAXTKI). 1991) i de l'unisu (BRI'N, 1992» Ln ambdós casos, aquests proeesv* han estat 

interpretats pels citats autors, mm la conseqüència d'una extensiu de les practiques 

ramaderes 

A tall de conclusió, volem insistir en el tel que eh segles VI. VII i VIII dC* 

constitueixen un period:: de gran dinamisme economic a iota la Mediterrània Occidental, amb 

l'extensio de la ramaderia en sectors de la P.ninsula Ibérica i del Nord d Africa, i de 

lark incultura i cerealicultura al l<anguedoc i la Proven,« Tanmateix, cal assenyalar que la 

intensiu.! dels processos de desforestació i erosió estigué en part amplificada pe? una vanaci«: 

climàtica que portà a la configuració d'un clima mes ¡.rid <v. cap VIL5) 
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Jit.*,..©- I^JUAI 3 . A l l 1 ^ k l l l l L A V W ™ * ^ J ' 1 J I 1 L J A V IvJ i l l * ILi!«*!l I l%Jl fCUv I UICr*3 

X 2 ft I Cronologia i corrHacioiis 

IM fase C5 r5h del diagrama O B sinicia amb la datació V50 B I» A MTR. el 

Periode er ' »hi eh moments MPE IR. MP2 i Rb i. en base als parai lelismes existents amb 

eh diapranurs TG8 i T&) «{'ANO. IW4», es degut* iniciar ver-» sis 1050 an\s til'. 

finalitzant amb la dessecació de l'estany, al s.XVI <Eig X 1> 

Al diagrama BES no disposem de datacions absolutes, pero les vequencies TG8 i TG9 

permeten afumar que la fase BES R9 s*inicià a 790 B P. (CANO, 1994» 

X 2 6 2 El diagrama CIB 

l,a desforestació que s'ha produït a la plana rvnedesenca durant i fase anterior ha 

estat tan intensa que Pinu\ es l'únic taxo arbori amb capaciat de regeneració a la darrera tase 

íl·if X 3 i X 4» (v cap IX 4» El tret més característic d'aquesta fase es la represa de 

TaeiMUt agrícola, principalment del conreu de l'olivera Tanmateix, els cereals, el cànem, 

la »loguera i la * inya tornen a expandir-se. posant-se de manifest la seva explotació. 

Paral·lelament a aquest desenvolupament agrícola, es produeix un creixement dels 

I.A S . principalment aquells relacionats amb activitats ramaderes Planiago laneeoiaia, 

Planiago total, fabaceat, etc. Especialment destacabb és I*augment de taxons que indiquen 

l'existència de prats humits litorals • Planiago trujor/media, P. t coronopus. etc 
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X 2 O 3 El diagrama MTR 

FJ tram s.upei««r d aquest diagrama pot ser dividit en diversos moments (Fig X 9) 

Durant el moment MP!, la degradació del bosc %'intensifica, si be els incendis es 

produeixen ara a una major dtstarcia de la conca Fntre els I.A.P.. s'aprecia el creixement 

d'Oleu i Cannuhaceae. aisí com la presencia puntual de Juçlam Fils I A S relacionat*, amb 

activitats ramaderes, principalment amb l'existència de prat*, humils es reduixen, si he es 

mantenen presents 

Destaeable es el pic de eenosferes o microesferes de sutge s»'uat vers els 1000 anys 

B.F. que s'ha de posar necessàriament en relació amb el consum de carbó, possiblement 

vincuht a algun tipus d'activitat industrial Fn aquest sentit, cal destacar que l'arca de Gavà 

es una important /ona d'extracció de ferro i que la documentació escrita recull ¡'existencia 

d'una farga en aquest sector ja al s XII (BOr ARILL. 1911) 

FI moment IR represera una fase de reducció de les pastures litorals, probablement 

com a conseqüència d'uru. saimil/¿cio dels sols. provocada per canvis morfologies del sector 

litoral Aquest procés es dedueix de l'expansió del mantell forestal litoral, format 

principalment per Jumperus i Pinus. 

Fls moments MP2 i Rb signifiquen una lleugera recuperació del bosc interior, 

probablement com a conseqüència de la prohibició de la tala d'arbres a les elevacions de 

Begues Gavà. durant els s. Xii i XIII (BOFARULL. 1911). 

Durant aquest període, es produeix una nova expansió de l'activitat agrícola. 

principalment de l'olivera, els cereals i el cànem El fet més destaeable. emperò, és 

l'espectacular creixement dels F A S relacionats amb l'existència de prats humits nitrofitrats. 
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dept a la seva explotació com a pastures litorals, activitat que ha quedat hen recollida en la 

documentació escrita medieval, principalment a partir del s XIII (CODINA, 1966. 

FERNANDEZ. 1989 PALET & RIERA. 1993b;» 

X 2.6 4 El diagrama BES 

l a darrera fase -R9- es caracteritza per una regeneració forestal i per l'extensio del 

conreu de l'olivera (Fig X 6». d<vumentai lambe a FíïM i TG9 a partir deb WM) any«» B P -

segona meitat del % XII- (CANÍ). 1994» Els valor«* iclativamcni alt«, de J¿glans i Castanea 

pt»den fer -nos pencar en l'existència d'una arboricultura l'n element mes discutible es el 

referent al possible conreu de la vm\a En aquest sentit, es constata que. durant aquesta fase, 

els valors d'aquest taxo augmenten i es tan mes continus al diagrama de BES D'altra banda, 

'a corba continua de Vius s'inicia a Tü8 a partir dels 775 anys B.P 1175 dC.- , 

paral·lelament a l'expansió de l'olivera (CANÍ). 1994). Tanmateix, cal destacar que existeix 

un primer pic de Vius vers els 900-851) anys B P !050 a 1100 d C CANO. 1994». si be 

creiem qu**. a partir de Ics dades pol Uniques disponibles, es difícil afirmar F'-'xistcncia del 

conreu de !a vinya durant el s. XI. 

Els I A S relacinats amb activitats ramaderes es redueixen durant aquesta fase de 

forma notable 

X .2.6.5. E'acció an tropica a partir de) s. XII 

El preces de regeneració del bosc que té lloc a partir dels s XI/XII és probablement 

ta conseqüència duna reducció de Ses activitats pecuarias extensives en els sectors interiors 
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Malgrat lot. no volem dir amb això que la ramaderia s abandoni, ja i|ue les carrerades o 

camins ramaders continuen en ple funcionament durant tota l'Edat Mitjana, així com 

posteriorment (ESTEBAN ei al . en premsa; PALET & RIERA, 1993a. 1993b) En aquest 

moment, els %eetors on es concentren to» pastures són el litoral del Pene Jes i el delta del nu 

Llobregat, àrees on l'anàlisi pol liniea ha p*»sat de manifest una important extensió de les 

pastures humides corroborant-ÍX. d aquesta manera, la documentació escrita (CODINA. 

1966. ESTEBAN etat , ¡992. FERNÁNDEZ. 1989; PALET h PURA. 1993b» 

Aquesta reducció de la ramaderia es paral lela a I expansiu de l'activitat agrícola, en 

especial a partir del s XII. ba*ada principalment en el conreu dels cere.ls i de I olivera, si 

be el canem i la vinya són tambe objecte d'explotació Voldríem centrar, empero, la nostra 

discussió en la vinya i l'ohvera 

Respecte a la vinya \\ cap W 13». diversos autors han constatat, basant se en 

I'estud; dc la documentació escrita. l'expansió d'aquest conreu ja a finals del s X i durant 

tot el s XI (BONNASSIE. 1979-81, FELIU à RIERA. 1992, PALET & RIERA. 1993b», 

i s'ha apuntat, inclus. que la ptoduccio de vi fou l'activitat base que teu possible: l'expansió 

económica medieval de Cataluma \BONNASSIE. 1*179 811 Tanmateix, els diagrames 

pol.línies no permeten par'ar del conreu d'aquest taxo amb ame*".ontat al s XII XIII. 

aproximadament. Tan sols un petit pic de Vins datat entre 1050 i 1 100 d C ha estat observat 

a TG8 (CANO. 1994), però no es pot afirmar que sigui el resultat d'una explotació agrícola 

L'expansió definitiva dc la vinya es produeix a finals del s. XII a BES i TG8 (CANO. 1994» 

Al diagrama d'Ullastret Baix Empoidà el desenvolupament dc la vinya és també coincident 

amb el dc l'olivera, i es degué prt»duir vers els segle» XII/XIII (ESTEBAN. 1988. RIERA 

«Sfc ESTEBAN, 1994). També al Rosselló -diagrama de Canet "'expansió d'aquest taxo te lloc 

durant la segona meitat del s XIII d C (PLANCHAIS. 1985) Seria necessari l'estudi de 
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conques més petites i properes ais centres d explotació de la vinya per a poder precisar la 

cronología d** 1 expansió d'aquest conreu durant I Alta Iidat Mitjana 

Tots els diagrames situats a la costa central catalana amb registres sedimentològics 

d'aquesi període, posen de manifest l'extensió de l'olivera, aproximadament vers els segles 

XII XIII d C (RIERA & ESTEBAN, 1994! Aquesta dada pol Iinica coincideix 

cronològicament amb l'aparició de cites referents a oliveres als texts escrits medievals, tant 

a ¡a plana barcelonina (BONNASSIE. 1979 81.1 F U I & RIERA, 1992. PALET k RIERA. 

! W b ) , com a la costa penedesemra (ESTEBAN el al . en premsa) El conreu de l'olivera 

ha estat documentat ta- the en d'altres sectors Je Catalunya, amb cronologies similars a les 

ací exposades, tant al Baix Empordà (ESTFBAN, 1988». com a la Garrotxa (BIRJACHS. 

1990a) 

Creiem intere .sant destacar que l'cxtensio de l'olivera a Catalunya fou un fenomen 

paral leí a d'altres àrees de la Mediterrània Occidental i estigué probablement afavorí' per 

un nou episodi d'assecament climatic (v. cap VIII 6) Així. l'expansió de l'olivera s'ha 

documentat al nord d Africa, a partir del 1000 B P. (REILI E. 1977. IAMB IMMBLON 

& MAXTED. 1991. BRl'N. 1992». i al Rosselló i la Provenia. ?mb la mateixa cronologia 

(PLANCHAIS. 1985 LEVEAC et al . 1991) 

Podem concloure, doncs, que les dades pol.límques permeten afirmar lexistcncia d'un 

progressiu desenvolupament agrícola a partir del s XI I . mement en que les estructures 

feudals comencen a consolidar-se Aquest prticés és coincident amb nous canvis de la 

morfologia territorial de la plana de Barcelona, moment en que la ciutat adquireix una nova 

centralitzí (PALET & RIERA, 1993a. PALET. 1994), així com també amb l'expansió 

demogràfica medieval (BANKS, 1984) 
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XI. CONCLUSIONS 

XL I. HISTÒRIA BIOGEOGRAF1CA: ELS GRADIENTS LATTT11HNALS DE 

VEGETACIÓ I EL MASSÍS HE GARRAF COM A FRONTERA 

Al sector central de la costa cata!".na. han estat identificades sis lases de vegetació 

correponents a les variacions biogeogràfiques entre els 9000 i 1000 ams B P 

Durant la Fase A de vegetació -8700 a 7'XX) anys B I* existeix al Pla de Barcelona 

una cena homogeneïtat vegetal basada tn la dominancia dels pins i dels roures Tanmateix. 

f existe;?eia d un cert gradient latitudinal e» posa de manifest amb l'increment vers el sud dels 

pins probablement Pinus hulepenn.s-, de les alzines i dels taxons austmmediierranis 

II Pla i't* Barcelona esta inclòs, durant aquesta tase, en una gran regio biogeogràfica 

corresponent al domini de les rouredes Li límit meridional d'aquesta regio s'hauna de situar 

al sud del delta de l ib re , tet que evidencia que. en aquest moment, el paper de frontera 

biogeografica del sector Llobregat-Garraf esta desdibuixat Basant nos en les dades 

fragmentaries disponibles, sembla que al sud de llibre, aquest bosc predominantment 

caducifoli es va localitzant progressivament a major almud 

D'altra banda, la vegetació existent al Pla de Barcelona i al delta de ILbre presenta 

un marcat caràcter de meridional nat. respecte a la documentada a major latitud i altitud 

L'element mes característic del sector Barcelona -Ebre es la pobresa d'--ltres taxo.:s 

caducifolis, a mes del roure. Destaca, especialment, la manca d'un desenvolupament de 

Corylus vers 9000/7000 B.P.. com a laxó pioner que pra-'V'ix la instal·lació del bosc 

termòfil caducifoli. 

Aquesta configuració vegetal al Pla de Barcelona posa de manifest l'existèncta d'un 
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clima mes humit que en l'actualitat, si bé ja clarament mediterrani, que podríem qualificar 

de subrnediterrani 

ta fase B, tot i la seva brevetat 72007000 a 6500 B P . te una gran rellevància en 

la historia vegetal del sector, en tant qut. significa la configuració d un marcat gradient 

vegetal latitudinal, a la plana barcelonina Aquest gradient es basa en ' existència duna 

vegetació predominantment caducifolia al centre i nord de la p:jrw, i ue comunitats 

predominantment perennifolies al sud de la mateixa l·l gradient ara instal lat configura el 

sector Llobregat (¡arraf com un important límit biogeograhc. qu#- es mantindrà fins el 

present Aquest paper de frontera ve refermat pel fet que. al nord de Barcelona l mporda. 

tanguedoc. Provenca, etc . s'esien la regio biogeogràfica de la roureda, mentre que. al sud 

sectors de Valencia. Alacam. Andalusia, etc la vegetació, a partir de 7(KX) B P . esta 

dominad • pels taxons perennifolis i pels pins 

I.'agent desencadenant d'aquests canvis biogeografics tt»u una breu oscil lacio 

climàtica, que probablement provevà una intensificació de I" est res hidric 

1:1 fet mes destacahle és . però. que a partir de la configuració d'aquestes dues rees 

de vegetació a la plana barcelonina, cada una d'elles presentara, a partir d aquest mo nent. 

una historia vegetal diferenciada que en algunes situacions pot arribar a divergir de ks 

tendències elima'iques 

ta lase V -6500 a 4000.'3000 BP és el període de l'holocè en que el carácter de 

limit biogeografic de! sector Llòbrega'-massís de Garraf es configura com a tal. 

definitivament Així. mentre al sector centre-nord de la pbna barcelonina les rouredes 

assole:x_*r la seva màxima extensió, al sector sud de l'àrea estudiada, la vegetació evoluciona 

vers una major meridionalitat, amb l'extensió del pi blanc, dels alzinars i de les maquies 

Aquest procés ,u estat també posat de manifest en seqüències paleobotanies realitzades a 
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menor latitud -Castelló, Alacant, Granada, etc-

Doiiat que aquest« dues evolucions de la vegetació són, des d't«na perspectiva 

climàtica, contraposades, la majoria d'autors han apuntat que l'home i eh canvis 

geomorfològies litorals son les causes dels canvis en l'area ue vegetació perennüolta A partir 

de l'estudi c imparatiu de diverses seqüències, opinem que aquesta evolució diferenciada ha 

de ser conseqüència de la propia dinámica interna dexpansio i avene de lev comunitats 

vegeu: K. 

Malgrat que, durant la Fase I) entre 4000 3000 B P i 1500 1300 BP . e s 

pr<*iueixen canvis vegetals en ambdues àrees hiogeogràfiqucs. aquest peritKk significa una 

cena suavització dei gradirnt latitudinal de vegetació a la costa ccntnl catalana Així. ¿I 

sector nord del Pla de Barcelona. I al/ina va penetrant progressivament a I'interior de la 

r«»ureda. donant iloc .1 un al/mar mixt. vegetació actualment potencial en aquest sector Al 

sud del massís de Garraf, paral lelament a vm certa degradació del hosc d'al/ines 1 roures 

1 de l'extensió de les pinedes, es produí la definitiva mstal lacio de l'associació Quirat 

leniísietum, dins el donini vegetal de •'ïVro Ceraumum En aquest moment te lloc tambe 

lextensi.i de les boixcdes al massís de Garraf 

Basant nos en ¡"existencia de paral lelismes amb d'altres seqüències, creiem que una 

variaci.'» climàtica, tendint a un increment del període de sequera que s'inicià a partir deis 

4t*X) 3000 anys B.P.. fou la causa dels canvis vcgetals anteriorment descrits Tanmateix, les 

pertorbacions antròpiques del t»ose, causades pels incendis, afavoreixen i acceleren els canvis 

venials que acabem d'esmentar Sembla, doncs, que l'home tan sols amplifica 1 accelera un 

procés de progressiu canvi vegetal que s'havia iniciat vers els 4000/3000 B.P.. amb un 

progressiu increment de la sequedat climàtica. 

Durant la Fase E -1500/1300 a 900 800 B P.-. es produeix una nova suavització del 
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gradier« latitudinal existent Ara. però, aquesta major hotnogenetoició vegetal és 

conseqüència de la degradació antrèpica de la vegetació extensió de brolles pinedes prats 

secs, etc 

Tanmateix, tampoc en aquest momerit podem parlar d una umformit/ació vegetal 

c.mplcta. ja que continuen existint diferències latitudmais. basades en tres aspectes I n 

primer Hoc. es mantenen fragments de vegetació menys alterats» diferent a cada un cMs 

sectors al/mars mixts al nord de la plana barcelonina, màquies i pinedes, a !a Marina 

penulesenca. etc In segon ÏUx. les comunitats de substitució tambe difereixen- les brolles 

d'estepa que s'estenen al Pla de Barcelona soba* substrat calcari no es desenvolupen a! sud. 

Pmus es mes important en tot el sector sud. etc l ! tercer element diferenciador correspon 

a la diferent capacitat de regeneració del bosc. moll mes limitada al sect» r del Garra« 

Durant aquesta fase, l'home fou el factor mes important en la transformació del medi 

vegetal, si be creiem, basant nos en comparacions amn d'altres seqüències, que es degué 

produir tambe, una certa variació climàtica an.b una nova reducció de disponibilitat hidrica 

I J combinació d'ambdos factors tingue cim; a resultat una intensa transformació del medi. 

amb una important reducció de la cobertura arbòria i una intensificació dels processos 

erosius Aquests canvis han estat observats tambe a la Peninsula Ixnca. al nord d Africa i 

a Còrsega 

l ü Fase I* de vegetació -<XX)/800 a 600 B.P es caracteritza per S'extensio del conreu 

d'olivera, comú a tots el' sondaiges, així com per una nova recuperació del bosc Malgrat 

aquests trets comans, que otorguen una certa homogeneïtat vegetal al sector costaner central. 

es manté, i inclús s'accentua, el gradient vegetal, basat, principalment, en la diferent 

capacitat de regeneració dels uxorts forestals dominants El massís de Garraf torna a ser la 

divisoria de dues regions " '.eogràfiques. Així. al nord de la plana barcelonina, l'al/.ir.ar 
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mint amb roure es torna a estendre: al sector del Llobregat, la regeneració de l'al/inar és 

menor, essent les pinedes dominants, per últim, al sud del massís de Garraf, tan sols cl pi 

es recupera mentre que l'alzina » el roure »on inexistínts, fet que permst concloure que, en 

aquest sector, pinedes i bosquines són ara dominants ¡ l'alzinar desapareix pràcticament de' 

tot 

S'ha pogut comprovar que l'ex tensió de l'olivera entre els lüOO i «Oü anys B P es 

un tret comú a tot el Mediterrani occiJentat. des del sud de Franca fins ei nord d Africa 

Creiem que l'expansió d'aquest conreu es veié. en part. afavorida per 'in nou pnces de 

sequera del clima 

XI.2. ECOLOGIA DEI-S SISTEMES VEGETALS TERRESTRES: EL PAPER 

XI 2 1 LES FASES DU PERTORBACIÓ I REGÍ ¡MERACIO 

A partir d'un estudi comparatiu de les tases de pertorbació i regeneració als diferents 

diagrames pol.línies, hem pogut definir un modi:i genera! d aquestes fases, subdividit en tint 

moments El moc'e! respon a an procés de progressiva intensificació i desintensifícació de la 

freqüència de pertorbacions. AIXÍ, podem establir una seqüència regressiva formada pels 

moments R* bosc inicial . IP inici de pertorbació i MP màxima freqüència de 

pertorbacions-. La seqüència regenerat? *a està constituïda pel moment IR in.ci de 

regeneració i el R* moment de regeneració final 

Partint dels estudis actuals de regeneració forestal, podem intenur establir, a tall 

d'hipotesi. i •*• quència de pertorbacions per a cada un d'aquests moments 
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. R, i R»: l'interval entre pertorbacions seria inferior a 20/25 anys,, en els processos 

d'autosucccssió. i superior a 50 anys en els de successió. 

IP i IK l'interval entre pertorbacions és d'entre 10 15 i 20 25 anys 

MP l'interval entre pertorbacions és inferior als 10 anys 

Tanmateix, som conscients que arribar a definir un regim de pertorbacions fiable 

només sera possible a pa.ti. de seqüències microanulitiques ¡ dun conjunt suficient de 

datacions absolutes 

A partir de la plasmació d'aquest model general en els diagrames pol.línies, podem 

diferenciar entre dos tipus de lases de pertorbació, segons quina sigui la dinàmica de! regim 

d'alteracions' 

lase d'interferència consisteix en un umc cicle de pertorbació regeneració, com 

l'anteriorment descrit En tots els casos, la composició vegetal del moment R* es similar a 

la del moment R", es a dir. la regeneració es completa i no es produeixen canvis en la 

vegetació potencial. 

lases d'ubertura en aquestes fases se succeeixen dos o mes cicles com els descrits, 

lot donant lloc a una dinàmica mes complexa de regressió regeneració Daltra banda, la 

freqüència de pertorbacions pot ser suficientment intensa com per a impedir regeneracions 

completes o orovocar canvis en la vegetació potencial En aquests casos, doncs, el moment 

R" difereix de! W 

Entre les fases d'interferència i d'obertura existeix una diferència basada en la durada 

de cada una d'elles. Així. les lases d'interferència tenen una duració d'entre 350 i 550 anys, 
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i Ics d'obertura, d'entre 700 i 1000 anys. aproximadament 

En basv als mecanismes i causes que provoquen les pertorbacions, les diverses fases 

poden classificar-« en. 

a Alteracions no provocades pels incendis Ací poden intervenir hi altres agents, com 

rompudes antmpiques o cam»* geomorfologies del litoral ascens del nivell marí, etc 

b Pertorbacions provocades per incendis, pero de baixa freqüència En aquest cas. 

el fot e* combina amb altres agents de pertorbació. 

c En darrer Hoc. aquelles alteracions provocades per una alta freqüència d incendis 

En relfció amb cl paper jugat pel fix; en l'alteració del bosc, »al diferenciar entre dues 

dinàmiques 

d. A les àrees de vegetació mes meridional -màquies, alzinars i pinedes , el fix. és, 

des de l'inic« de la pertorbació, la causa de l'alteració vegetal. 

b Als sectors de bosc mixt. Ics fases d'obertura pixlen tenir altres causes, essent 

possible diferenciar dos moments En un primer moment l'alteració del bosc no és 

conseqüència dels incendis, sine que. probablemení, és el resultat d'arrencades d'origen 

antropic Aquesta desforestació afavoreix l'extensió de brolles i pinedes, passant 

posteriorment el foc. a ser el mecanisme de pertorbació, mantenint el s.stcma en estat 

immadur En aquest segon model, el foc és alhora causa i consecuencia de l'alteració de V¿ 

vegetació. 
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XI 2 2 LA HISTORIA DEIS INCENDIS A LA COSTA CENTRAL 

CATALANA 

Basant-se en el regtm dels incendis t en larca afectada, han pogut ser diferenciats %i% 

períodes entre els 7800 i fiOO anv s B P 

Durant el primer període, entre cis 7800 i 5500 anys B P , eh incendi», es produïren 

en arces properes al litoral, al llarg de tot cl Pla de Barcelona, pero afectaren, picimhtcment. 

superficies reduïdes 

LI segon període, entre 5500 i 3200 3000 B P . signtfica un moment de reducció de 

la freqüència dels focs produint se. ara. en àrees mes ¿.lluny adés del litoral 

Lntre 3200 3(>u0 B P i 2500 2200 B P tercer Periode- augmenta cl regim d incendis 

propers al litoral, principalment al Pla de Barcelona, on la freqüència no passa, pero de ser 

moderada, mentre que al I ¡toral penedesenc els tocs son inex.stents 

LI règim d'incendis tonia a incrementar-se entre els 2500 22001 1500 1.300 anys B P 

quart peruxle-. principalment al sector del Llobregat i. en menor mesura, al litoral 

penedesenc. mentre que. al sector nord de la plana barcelonina, els IIKS son inexistents. 

LI cinque peruxle es el moment en que s'assoleix la màxima Irequencia d'incendis, 

amb una cronologia similar en totes les seqüències, entre 1500 i 1200 B P H! focs forestals 

s'estenen ara a tot el sector central de la costa catalana 

Lntre els 1000 i 800 anys B P sisè període . torna a produir-se una reducció del 

nombre d'incendis respecte a la fa< anterior, si bé aquests continuen produint-se amb una 

alta freqüència 

Aquesta breu histèria permet apuntar que. a excepció del cinquè període, en totes les 

altres fases els focs afecten sectors més o menys delimitats, és a dir. no tenen un caràcter 
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regional. Cal asseryalar que Ics àrees on es localitzen els incendis es corresponen amb 

aquelles on I*acció humana és més intensa -desforestacions, presència d'l. A.P 11. A. S . ric -

Aquest fet permet apuntar que els focs tenen un origen antrèpie Donant suport a aquesta 

possibilitat, hi ha el l'et que amb anterior» »tac 7800 anys B.P. no han estat documentats 

incendis Creiem, pei tant. que el foc no degué tenir, en el nostre sector, un paper destacat 

amb anterioritat a la presència de l'home pre-neolitic. 

Dins de la penoditració dels incendis, tant sols cl üique període, entre 1500 i 1200 

anys B.P . palesa una extensió regional dels incendis tecordem que focs forestals han estat 

tambe obsci vab a l'Atlas marroquí amb la mateixa cronologia- Aquest let permet considerar 

que una intensificació de la sequera pogués haver estat, tambe, la causa de I' -\tcnsio dels 

l«»cs forestals, paral lelamem a una davallada de la població t a una intensificació de l'acció 

hi man 4 

XI 2 3 IL PAPER A LI,ARG TERME PI LS INCliNDIS 

II taxo que es veu mes ateetat peis incendis forestals en els darrers 7500 anys és el 

pi les lases de major freqüència d'incendis provoquen, en un primer moment, la davallada 

d r.quest taxo. pero a llarg terme Pmu.% es veurà afavorit Els pins s'expandeixen, 

principalment, en els moments intermedis duna fase de pertorbació, veient afectada la seva 

extensió quan la freqüència d "incendis és massa alta o massa baixa 

la relació entre el«, laxons rebroiadors i la freqüència dels incendis es menys clara 

que en el cas del pi. 

En primer Hoc, tan sols alguns d'aquests taxons. com Ericaceae, mantenen una certa 

regularitat, desenvolupant se als diagrames durant els moments intermedis -IP i IR de les 
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fases de pertorbació. El ems d« Querem i. ilex és més complex. Aquest Uixó presenta una 

cena tendencia a estendre's en els moment* intermedis, en el conte« d'un I* «sc caducifoli 

o mixt mentre que. dtr»s les formacions vegetals predominantment perennifòlies, l'alzina es 

desenvolupa en els moments de regeneració del bosc -R-1 IT-

En el cas del diagrama BKS. l'extcnsin de l'al/ina durant la zona BES-B permet 

valorar la interrelació que existeix entre oscil lacio climàtica i regim de pertorbacions 

Creiem haver observat que. un cop les condicions climàtiques son favorables a una 

determinada comunitat vegetal, les pertorbacions es converteixen en un dels principals 

mecanismes mitjançant el qual. la ;iova vegetació potencial s'expandeix en detriment de la 

vegetació present, ja que la primera colonitzarà amb mes facilitat els espais aclarits 

Cal especificar que el diagrama de BKS. on hem observat el canvi duna vegetació 

caducifòlia a una mixta i. posteriorment, perennifolia. no existeix una relació directa entre 

regim d'incendis i esclerofíl lia ja que no es produeix una increment de la freqüència dels 

focs paral·lelament a l'expansió de l'alzinar 

XI 2 4 EVOLUCIÓ Dl LA DIVERSITAT 

S'ha constatat, en primer lloc. que els valors de diversitat són més elevats i més 

estables en la zona mediterrània que en les àrees medioeuropees. amb una vegetació 

caduc if olía 

En les seqüències estudiades, es produeix un increment del valor de diversitat, així 

com una major oscil·lació de la corba en els moments en que la freqüència de pertorbacions 

s'eleva, en reíació amb l'existència d'incendis: entre 7500 i 5500 B.P.. entre 1400 i ¡200 

B.P. i entre 1000 i §00 B.P 
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Les fases de pertorbació ptiden presentar, o hé un increment de diversitat en el 

moment de màxima pertorbació -en el context de vegetació eaducifèlia i mixta . o he ur. 

augment d'aquesta variable en els moments intermedis de pertorbació procés tipie de hoscos 

perennifolts A tall d hipòtesi, hem posat en relació el primer model amb l'rxisténcia «le 

processos de success!», i el segon, amb els d'autoMucessió. 

Creiem que l'autosucccssió juga un paper important en la dinàmica del bosc 

mediterrani, com a minsm en els darrers ?8<y anys En aquest sentit, les lases d'interferencia 

dels nostres diagrames, comparables amb les fases l^ananam med u »europees, presenten, peo», 

diferencie« substancials en relació a la dinàmica de regeneració Am. en les fases tundnam, 

el moment de regeneració final Rh diíc¡ *tx respecte a R* en la composició vegetal, fenomen 

que no succeeix en les fases d'interferencia mediterrànies, on Rh es sempre florí ..tietment 

similar a RJ, fet que indica que l'autosuccessio ha estat predominant 

Hom ha apuntat, anteriorment, que a mesura que augmenta la freqüència Je 

pertorbació, ¡.rei* *n els valors de diversitat I-.xisieix. empero, un llindar a partir del qual. 

en incrementarse el regim d'alteracions, el paisatge vegetal tendeix, de nou. a 

homogeneïtzar se i. per tant. la diversitat i minvar 

XI.3. EL PAPER DE L'HOME EN LA COSEIGt RACIÓ VEGETAL 

Durant el periot'e Neolític, hom ha pogut definir dos tipus de pertorbacions, segons 

sigui el tipus dus del medi que s'estigui duen; a terme Aquesta diferenciació te. a més, un 

caràcter cronològic. 

El primer grup de fases es caracteritza perquè s'usa el foc com a instrument 

d'obertura del medi 
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Dins aquest f™P s'inclou una fase de pertorbació amb una cronologia anterior a la 

de fe primeres restes neolítiques que es coneixen a Barcelona i a Catalunya Hem posat en 

relació aquesta fase amb la possible existència de grups humans probablement pertanyents 

a un període de tiansicio tpipaleeüuc Neolític, moment en que % produeix un incipient 

desenvolupant«! d una activitat ramadera 

Durant el període Neolític Antic -6501) a 5500 B P l'explotació prttiupal fou I us 

.amader dels herbassars natural«» existents als sectors costaners l-.s usual que. en les primeres 

etapes de transformació del medi. l'home comenci a alterat eh sectors mes marginals, on el 

sistema es mes fratíil Durant aquest període, s'ha documental l'existència de tases de 

pertorbació de. lipus Lmdruim, expressió pol Imica d'un sistema d'explotació de Si tsh amí 

hum, caracterit/ai per una activitat econòmica m;xta aj»ro pecuaria i itinerant, que ta us del 

toc. per a obtenir petites are.-s destoresiades Tanmateix, entre les tases tjjruimm 

meüiocuronces i les mediterrànies, s'han pogut establir una serie de diferencies, resultat de 

la diferent dinàmica ecològica d'ambdós sistemes forestals 

Hem d'assenyalar, empero, our ja duran« el N A existeixen diferencies entre els 

grups humans que ocupen el Pla de Barcelona Am, per exemple, a Sani í*au del Camp 

existí una comunitat amb una economia mes estable i. per tant. amb una maioi capacitat de 

transformació del medi físic 

Durant el període que compren el Neolític Mitja 11*mal entre 55M) i 4000 BP •, es 

produeix, en primer lloc, la intensificació de l'acció aniropica sobre cl medi vegetal, en 

segon lloc. s'aprecia una forta reducció de l'ús del foc. i. per últim, es produeix un 

desenvolupament de les activitats agro -pecuàries. Hem interpretat aquests canvis com el 

resultat duna major estabilització dels grups humans als sectors de p'ana, probablement 

pertanyent* a la cultura de Sepulcres de Fossa. 
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En aquest moment, es comença a produir una diferenciació regional més marcada, i 

cl sect«! Uobrtgai/Montjuic es converteix en una irea en que la pressió humana és més 

intensa, amb una forta expansió del conreu cerealístic 

No creiem que es puguin posar en relació les fases d interferència documentades 

durant el N.M i S.V. amb fases iMndnam, i això per dc» lets en primer lloc. no es fa us 

del foc. i. en segon lloc. durant le«, fases de regeneració les activitats humanes es mantenen 

principalment en forma dexplotaiio ramadera en devesa . palesant que els grups humans no 

son mòbils i que les diferencies entre les fases d'interferencia i de regeneració es basen. 

principalment, en l'existència de sistemes diferenciat.« d'ús del medi 

i.M ,»ressio humana durant l'Ldat del Bronze -4000.'3800 a 2700 B IV- es caracteritza 

per una progressiva intensificació, am com per una creixent diversificació i complexitat de 

les activitats econòmiques conreu de la vinva. del sègol, canvis de les tècniques agrícoles, 

expansió de la ramaderia, etc 

h grans trets podem dir que existeix una continuïtat dels sistemes d'explotació del 

medi entre el N.M i N I- i I * túial del Bronze 

Durant aquest darrer pern nie. les diferencies entre els diversos sectors es fan encara 

mes profundes Am. mentre el ««clor de Montjuïc-'Llobregat continua essent un ».entre 

important del conreu de cereals, ai nord de la plana barcelonina l'acció humana es 

caracteritza per la continuïtat de fases del tipus ÍMndnam. expressió d'un« explotació itinerant 

basada principalment en la ramaderia 

L'època ibèrica -2700 a 2200 B P - presenta una clara continuïtat en l'us del medi 

respecte a la fase anterior, que tindrà una perviven-,.ía durant el món tomà 

Durant aquest període, l'acció antròpica segueix cl procés de progressiva 

intensificació, principalment durant libetisme Ple. probablement com a conseqüència del 
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creixement poblacional a la plana. 

Les diferències regionals continuen mantenint-se, es«« els sectors 

Llobregat/Montjuïc i litoral pcnedesenc àrees de major explotació i dinamisme economic 

respecte al sector del delta del riu Besòs 

EI caràcter i la localització de la pressió humana en epcca romana presenta una clara 

continuïtat respecte al període Ibenc Ple La romanització de la costa central catalana no 

significà rhomogrneitració del territori sino que s'adapta a la diferenciació regional existent 

ja durant ribensme. que hav:a estat heretada del Neolític Mitja 

Així, a la marina pencuVscnca es desenvolupà una activitat agrícola basada en el 

policultiu mediterrani, impulsada per la ciutat de Tarraio 

A la plana barcelonina existeix encara una marcada diferenciació entr* el sector nord. 

amb una acció humana mes puntual mai a escala regional-, i el sector sud 

Llobregat Montjuïc , centre d'una importantísima activitat agraria Hasada en l'explotació 

deis cereals i de la v inva. Aquest desenvolupament agrícola estigué, probablement, relacionat 

amb !a fundació de la ciutat de Banino i ta reorganització del seu territori, primes que tingué 

una major influència en cl sector sud del l'la de Barcelona Aquestes conclusions, extretes 

a partir de Ics dades pol liniques, s'avenen forca amb la informació arqueológica i de 

morfologia paisatgística coneguda 

Aproximadament vers els 1350 1200 anys B P. s VII VIU d C - , es produeixen un 

conjunt d'incendis i desforestacions d'abast regional, que afecten la totalitat de l'àrea 

estudiada Aquest període represeny una autèntica ruptura en els sistemes d ús del medi 

aconseguint-se, per primer cop. una homogeneïtat d'explotació a tota l'àrea central de la 

costa catalana 

Els canvis que ara »Han produït, posen de manifest la pèrdua de pes de l'activitat 
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agrícola en ?%vor del desenvolupament d'una activitat pecuaria extensiva. L'àmplia 

desforestació provocà una intensificació dels processos erosius que. a la plana barcelonina. 

donà lloc a un primer avanç de les planes deltaiques 

Aquest us del territori amb finalitats pecuàries implica l\.*xten»io de prats secs i. molt 

csptxtalment, de pastures humides localitzades sob.e les plataformes deltaiques de retent 

formació Al Pla de Barcelona, les /ones dels deltes del Besos i del Llobregat es 

converteixen en punts d'atracció, let que ha quedat reflectit en la mortoSogia paisatgística i. 

especialment» en la xarxa viària (PAU 1 à RILRA. l W a . PAU T, |W4i 

Cal afegir que en el manteniment de les pastures el I oc es usat reiteradament, i això 

lia provocat les altíssimes concentracions de cendres documentades a les seqüències 

estudiades 

Ampliant geogràficament la nostra recerca, hem pogut comprovar que rs van produir 

extenses desforestacions en diversos punts de! litoral cátala i valencia, entre els IfuM» i 1200 

anys B.P , i al Pirineu. vers els 1200 anys B P Basant -nos en la localització de pastures 

hivernals i estivals a Catalunva. apuntem la hinótcM que I activitat ramadera de 

transhumància estacional, documentada als s X XI d V s'hauria inicial al nord-est 

peninsular vers els s Vil-VIII ú C Lsperem. pero que tuturs estudis pe «.met in relermar o 

descartar aquesta possibilitat D'altra banda, la comparació de diversos diagrames pol.línies, 

posa de manifest que els s VII VIU d C corresponen a un període de gran dinamisme 

economic a tot el Mediterrani occidental. 

A partir dels s X XI. comença a produir se una rcducccio de les activitats ramaderes 

extensives, si ¡«é es ma.,tmdran extenses pastures humides al delta del I .lot«regat i litoral 

penedesenc» posades de manifest tant pels diagrames pol línies com per la documentació 

escrita. 
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Però serà principalment durant els s. X«I i XIII que es produirà un canvi fonamental 

de les bases econòmiques, amb l'extensió, a tot el litoral i interior català, del conreu de 

l'olivera, del* cereals i. probablement, també de la vinya «CANO. 1994). en el mor*ieii! de 

consolidació de les estructure* econòmiques, viciáis . politique* del feudalisme. Creiem 

interessant destacar que no s'ha pogut observar, en les seqüències pol hinques disponibles. 

un creixement de la vinya que es pogués atribuir a yn conreu viticol;« anterior -ils s XII XIII 

D'altra banda, és tambe »n let notible que 1 exnaasio del conreu d'oliveu entre els 

s XI i XII I . es produís ,i tot el Mediterrani occidental, des de U Provence tins al nord 

d'A trica 
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ANNEX 1: FIGURES 

CAPÍTOL III: 

Fig. Ill 1 Esquema morfoestrucrural de tes Serralades Costeres Catalanes A partir 

de L. Solé Sabaris (1958) i O Riba et al. (1979) 

Fig III.2 Cartografia de tes principals unitats de relleu al sector central de la costa 

catalana 

Fig. Ill.3. Mapa geologic del sector central de la costa catalana A partir d'IGME 

(1972, 1975a, 1975b, 1977). 

Fig. HI 4 etnografía de les principals característiques dels sòls al sector central de 

la costa catalana, A partir de J. Bech (1976) i O. Riba et al (1979). 

Fig. Ill 5 Localització de tes es tac mas me te reo lògiques citades al text. amb el 

corresponent ombroc'ima Les dades han estat extretes d'A Leen Llamazares (1989) 

Fig. HI.6. Frequencies de vents estacionals al Pla de Barcelona Extret de JM. Raso 

Nadal (1984) 

Fig. III.7. Mapa d'isohictes anuals del sector central de la costa, on s'aprecia un 

gradient latitudinal, amb una reducció de ks precipitacions anuals ven el sud. A partir de 

J. Manin Vide (1987) 

Fig. Hl 8 Mapa dels dominis de vegetació a Catalunya. Extret d'O de Bolòs (1957, 

1915). 

Fig III 9 Mapa de vefetactó del Ha de Barcelona Emet d*C de Bote (1962) 

Fig HI 10 Senes regressives de tes principals associacions vegetals de la costa 

central catalana. Extret d'O de Bolos (1962) 
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-CAPftlLV; 

Fig. V.l. Localització de tes seqüències pol.liniques estudiades. 

Fig. V.2. Localització dei sondatge Besòs -BES-. Extret del Plano Topográfico del 

Area Metropolitana de Barcelona, E. I 10.000, hoja IX-09. 

Fig. V.3. Principals unitats sedimentològiques del sondatge BES. 

Fig. V.4. Localització del sondatge Drassanes 1-DR-1-. Extret del PUmo Topográfico 

del Area Metropolitana de Barcelona, E. 1: 10.000, hoja ÍX-09. 

Fig. V.5. Principals unitats sedimcmològiques del sondatge DR-1 

Fig. V.6. Localització del sondatge Can Cl« -CCL-. Extret del Plano Topográfico 

del Area Metropolitana de Barcelona, E. !: 10.000. hoja VH1-016. 

Fig. V.T. Principals unitats sedimento'egkpKs del sondatge CCL. 

Fíg. V.8. Descripcions sedimentolègiques i correlacions dels sondetges conepts al 

vessant sud de Montjuïc 

Fig. V.9. Localització del sondatge Mercaharna MBA- Extret del Plano Topográfico 

del Area Metropolitana de Barcelona, E, l 10.000, hoja Vt-04. 

Fig. VIO. Principals unitats sedimentològiques del sondatge MBA. 

Fig. V i l Localització del sondatge Murtrassa -MTR-, Extret del Plano Topográfico 

del Area Metropolitana de Barcelona, E. 1:10.000, hoja V1-Ú3 

Fig. V.12 Principals unitats sedm¡cntologiqucs del sondatge MTR 

Fig. V.13. Localització del sondatge Cubelles -CUB-. Extret del Mapa Topográfico 

Nacional, E. 1.$0.000, Vilanova i la Geltrú, hoja 447. 

Fig V.14. Principals unitats sedimentològiques del sondatge CUB. 

2 



-CAPÍTOL VI: 

Fig VI 1 Regnessin lineal i logarítmica, a CCL, entre dues classes de partícules 

cartoonoses: 0,15 oioi<CC<0,5 n n i CC>0»5 mm. 

Fig. VI.2. Relació, al diagrama BES. «le te cort» de C.C.. C.P , C.C./C.P. i 

d'alguns taxons pol.línies possiblement relacionats amb els incendis 

Rg. VI.3. Relació, al diagrama CUB, de tes «»ties «te C.C.. C.P, i C.C./C.P.. 

Fig. VI.4. Relació, al diagrama BES, «te tes corbes «te Contingut de Materia Orgánica 

i «te C.P. amb la columna sedimentològica 

Fig. VI 5 Gràfica «te situació «te tes diverses datacions absolutes, en relació a la 

fondària i a l'edat Entre parèntesis, apareixen els números «te referència éels laboratoris que 

nan realitzat tes anàlisis 

Fig VI.6. Fotografia a x400 augments «tel microfóssil Tipus A 

Tanto VI 1 Resultats «tel conjunt «te datacions absolutes, obtingudes mitjançant el 

mètode «tel 14C Lei «lades es presenten cahbrades en el cas que els laboratoris hagin adjuntat 

la informació 

"CAPÍTOL 

F«.vn/ 

Fíg. Vn.2. 

Paf. Vn.3. 

Fif. VD.4. 

VB: 

Diagrai 

Dtagrai! 
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1%. VII.5 Dugrama pel lime de Concettració Pol liruca, del sondatge Can Clot -

1%. Vil 6 Diagrama pol límc percentual del sondatge Mercaban« -IflA. 

Fig Vil 7 Diagrama pul,link de ConccmracKS Pol Imica. otl sondatge Mercahama • 

MBA, 

Fi§. Vil 8 Dugrama pol lime percentual del sondatge Murtrassa MTR 

Fig Vil 9 Diagrama pol lime de Concentració Pol 'ínica. del sondatge Munrassa -

MTR 

Fig VII10 Diagrama pol.lim: perccnrual del sondatge Cubelles -CUB. 

Fig Vil 11 Dugrama pol.Unte de Concentració Pol limca. del sondatge Cubelles -

-CAPfltlL VIII: 

Fig VIII. 1. Quadre sintètic de Ics principals comunitats vegetals esteses a li costa 

central catalana durant els darrers 9000 anys, S'indiquen, també, te fase« regionals de 

vegetació 

Fig VIII 2 Dugrama pol liruc de Casablanca Almenara -Castelló Les dades ha;, 

estat recátenteles, extrèiem els «ates dels uxons «paties (v. cap. "1 6 I ). a partir del 

diagfaaa nrigkal. puMieat a I Pam (1913). 

Fig VIII 3 Dugrama pol lime de TorrebUnca Castelló Lei dada han estat 

recaJculaòes, extrèiem els v; lels ttxons aquàtics (v cap VI 6.1), a partir del diagrama 

onf uul. publicat per J. Menéndez Amor à. F Floncbutz (1961). 

Fig VIII 4 Dugrama pol límc de tres mostres obtingudes en in nivell torbos del 
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sondatge SBL, situat a prop de St. Boi del Llobregat, al delta del nu Uobregit (v. flg. 

següent). 

Fig. VIII 5 Localització de la totalitat de seqüències paleobotàmques -pol Uniques i 

antracològiques disponibles al sector central éc la costa catalana 

Taula VIII. 1. Proposta de correlació de les iones pol Uniques locals identificades als 

diversos sondatges. 

Taula VIII.2. Taula resum de les dades antracològiques disponibles al sector central 

de la costa catalana 

-CAPÍTOL IX: 

Fig. IXI. Comparació de les corbes percentuals i de C.p. de Queraa t, í to , ÍHnus 

i AP, al diagrama CUB. 

Fig. IX.2. Corbes de diversitat, calculades segons diversos sistemes, al diagrama 

CUB. T, correspon al nombre total de taxons identificats, i N. al nombre total de 

palinomorís comptats Els valors de l'índex Simpson es presenten en percentatges, i els de 

l'índex Shannon-Weaver, en H bits x 10 

Fig. IX 3 Corbes de diversitat, calculades segons diversos sistemes, al diagrama 

BES. T, correspon al nombre total de taxons identificats, i N. al nombre total de paJincmorfs 

comptats. Qs valors de l'índex Simpson es presenten en prcentatges, i els de l'índex 

Shannon-Weaver, en H bits x 10 

Fig. IX 4 Diagrama de C.P. de CUB, amb les diverses fases de pertorbació-
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regeneració identificades 

Fig. IX.5. Diagrama percentual de CUB, amb te diverses fases de pertorbació-

regneració identificades. 

Fig. ¡X.6 Detall de la fase de pertorbació I2ch del diagrama de CUB, basal en les 

dades de C.P. 

Fig. IX.7. Detall de la fase de pertorbació 13 del diagrama CUB, basat en les dades 

de C.P. 

Fig. IX.8. Diagrama percentual de MBA, amb les diverses fases de pertorbactó-

regneració identificades. 

Fig. IX.9. Model general d'una fase de pertorbació de la seqüència MBA, basat en 

dades percentuals. 

Fig. IX. 10. Detall de diverses fases de penorbació-regeneració al diagrama MBA, a 

partir de les dades percentuals. 10a correspon a la fase I/C3CH; 10b, a la 12CH, i 10c, a la 

I1CH. 

Fig. IX. 11. Correlació entre els valors percentuals de Pinus i de la suma de taxons 

rebrotadors. al diagrama MBA. 

Fig. IX. 12. Comparació entre les corbes de Pinus i de C.C. -macroparticules 

superiors 0.5 mm-, al diagrama MBA. 

Fig. IX. 13. Diagrama percentual del sondatge CCL. 

Fig. DC. 14. Diagrama percentual del sondatge MTR, amb els diferents moments de

ia pertorbació identificats 

Fig IX. 15. Diagrama de C.P. del sondatge MTR, amb els diferents moments de la 

pertorbació identificats. 

Fig DX.16, Diagrama percentual del sondatge BES, amb te diverses fases de la 
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pcrtorbació-regeneració identificades 

Fig. DC. 17. Esquema tcèrie d'una fase de pertorbació-regeneraeió del model 1 de 

BES. Les dades es basen en valors percentuals. 

Fig. IX.IS. Detall de diverses fases de pertorbació al diagrama BES. Les dades es 

basen en valors percentuals. La figura 18a, correspon a la fase I2CH, i la 18b, a la fase 

I3CH. 

Fig. IX. 19. Esquema teòric d'una fase de pertorbació-regeneraeió, del model 2 de 

BES. Les dades es basen en valors percentuals. 

Fig. IX.20. Detall de les fases de pertorbació i regeneració, C8 i R7 de BES. Les 

dades es basen en els valors percentuals 

Fig. IX.21. Diagrama percentual de DR-1, amb les diverses fases de pertorbació-

regeneració identificades. 

Fig. IX.22. Quadre comparatiu de les corbes de macro i microcendres, dels diversos 

diagrames. S'expressen, també, els diversos períodes, basats en la freqüència i la localització 

dels incendis. 

-CAPÍTOL X: 

Fig. X. 1. Proposta de correlació de tes tases de pertorbació-regeneraeió identificades 

als diversos sondatges Os interrogants corresponen a aquelles fases en que la delimitació 

cronològica és dubtosa. 

Fig. X.2. Diagrama percentual del sondatge DR 1, on apareixen detallats la totalitat 

d l A. (IVERSEN, 1941; 2EST, TIMMERS & BOTTEMA, 1968; fflST, WOLDRWG 

& STAPERT, 1975; 1HWE, 1981; BEHRE, 1990; BOTTEMA & WOLDWNG, 1990; 
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STEVENSON & HARRISON, 1992). 

Fig. X.3. Diagrama percentual del sondatge CUB, on apareixen detalla» la totalitat 

d'I.A.. 

Fig. X.4. Diagrama de C.P. del sondatge CUB, on apareixen detalla» la totalitat 

d'I.A.. 

Fig. X 5 Diagrama percentual del sondatge MBA, on apareixen detallats la totalitat 

d'I.A.. 

Fig X 6 Diagrama percentual del sondatge BES. on apareixen detallats la totalitat 

d'I.A.. 

Fig. X.7. Quadre resum del conjunt de dades paleocarpològiques conegudes al sector 

central de la costa catalana. 

Fig. X.8. Diagrama percentual del sondatge CCL. on apareixen detallats la totalitat 

d'I.A.. 

Fig. X 9 Diagrama de C.P. del sondatge MTR, on apareixen detallats la totalitat 

d'I.A.. 

Fig. X.10 Local itazacio dels sondat ges catalans que han posat en evidència nivells 

de desforestació entre els s V i VIII d C , en relació amb les zones de pastures estivals i 

hivernals, així com amb les principals carrerades. Aquesta darrera informació ha estat extreta 

•«- I Vüà i Valentí (1950). Les dades d'Ullastret provenen d'A. Esteban (1988), les del Pla 

de l'Esta'iy, de F Burjarchs (1990a), i les del Pla de Salines, de G. Jalut (1977). Mapa 

extret : S. Rier* i A. Esteban (1994). 
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