
Introducció

Tradicionalment, el coneixement del món
clàssic s’ha generat de l’estudi de les fonts escri-
tes, dels jaciments arqueològics i de les restes
materials. Al nostre país, l’aproximació a aquest
període històric a partir de disciplines com l’ar-
queomorfologia, l’arqueologia del paisatge, l’ar-
queologia ambiental o la paleoecologia és tarda-
na i encara avui en dia ens trobem en un estadi
primerenc. En d’altres països europeus, els estu-
dis ambientalistes i arqueomorfològics aplicats a
l’antiguitat ja tenen una llarga tradició i han
contribuït a un millor coneixement dels proces-
sos històrics. Alguns investigadors han recalcat
que aquestes aproximacions ens forneixen infor-
mació històrica de primer ordre també per al
món clàssic (PALET, 2000; LEVEAU, 2003).

A Catalunya, els primers estudis paleoam-
bientals i arqueomorfològics comencen a elabo-
rar-se al final de la dècada dels vuitanta, tot i
que les aproximacions foren en un primer mo-
ment independents (BURÉS [et al.], 1989; PAR-
RA, 1988; ESTEBAN, 1988). Durant la dècada
dels noranta s’inicien els estudis més globals, en
què els canvis territorials i paisatgístics es plan-
tegen des d’una perspectiva humanoambiental
que integra informacions arqueològiques, ar-
queomorfològiques, de l’arqueologia del paisat-

ge i paleoambientals. En aquest marc, un dels
primers projectes d’aquestes característiques fou
l’estudi territorial i paleoambiental del Pla de
Barcelona (PALET, 1997; RIERA, 1995). Aquest
enfocament multidisciplinari inspirà, a partir de
l’any 2000, altres recerques, com l’Estudi Terri-
torial de la Cossetània Oriental (IEC) o el pro-
jecte INVACAS (SERP-UB, IJA-CSIC, I+D MEC).
Recentment, l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica ha assumit com una de les seves princi-
pals línies de recerca l’estudi de l’arqueologia del
paisatge, del territori, del paleoambient i de l’ar-
queologia ambiental, i així ha integrat definiti-
vament aquestes aproximacions al món clàssic.
L’impuls donat per aquesta institució ha donat
el seu fruit en nous projectes de recerca com ara
l’estudi de la formació del paisatge cultural de la
vall del Madriu, de la Serra del Cadí o del pla de
Tarragona. D’altra banda, la UB, la UdL i el
Consorci de l’Estany d’Ivars han posat en marxa
una recerca d’aquestes característiques a la plana
de Lleida. Cal esmentar que jaciments arqueo-
lògics com Empúries o Lleida també han gene-
rat projectes multidisciplinaris en el marc de
l’arqueologia ambiental.

Abordar l’estudi integrat del món clàssic des
d’una perspectiva paleoambiental està plenament
justificat basant-se en una triple consideració. En
primer lloc, com han assenyalat historiadors i ar-
queòlegs d’aquests períodes, l’arqueologia, l’ar-
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queologia del paisatge, la paleoecologia, la pale-
obotànica, etcètera, forneixen informació de
primer ordre que contribueix al «coneixement
històric» (LEVEAU, 2003). D’altra banda, en
l’arc mediterrani molts dels paisatges culturals
comencen a modelar-se durant els períodes de
l’antiguitat. Així, per exemple, sistemes centu-
riats són a l’origen de l’actual morfologia par-
cel·lària d’algunes planes catalanes mentre els
camins ramaders de l’antiguitat tardana han
contribuït a articular àmplies regions (PALET,
2000). En aquest marc, la recent legislació euro-
pea i catalana obliga a la protecció dels nostres
paisatges culturals, i aquest fet hauria de com-
portar que l’estudi de l’origen i l’evolució dels
paisatges es covertís en una eina imprescindible
en la gestió territorial. La importància dels pai-
satges culturals, de llur història i valors culturals
i patrimonials s’ha posat de manifest amb la re-
cent declaració de la UNESCO de la Vall del
Madriu-Perafita-Claror com a Patrimoni de la

Humanitat, precisament pel seu paisatge cultu-
ral. Per últim, des d’un àmbit més estrictament
ambientalista i «naturalista» diversos programes
internacionals han recomanat l’estudi paleoam-
biental dels darrers dos mil anys, justificat pel
fet que aquest lapse temporal recull la majoria
d’escenaris de futur que es preveuen per al canvi
global actual.

En el present treball, fem un breu resum de
les dades pol·líniques de què es diposa a Catalu-
nya per al període ibèric, romà i de l’antiguitat
tardana fins al període altmedieval. Basem
aquesta exposició en els registres obtinguts en
conques sedimentàries naturals (llacunes i tor-
beres). Al nostre país, però, aquests estudis pa-
teixen de nombroses mancances. En primer
lloc, encara disposem d’escassos registres pol·lí-
nics. A més a més, molts dels diagrames presen-
ten una escassa resolució analítica i temporal,
fet que limita les interpretacions dels períodes
històrics. Un fet limitador és la manca d’estudis
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Figura 1.
Localització de
les seqüències
pol·líniques 
presentades.



multi proxy, és a dir, de l’obtenció de diversos
paràmetres indicadors (pol·len, microcarbons,
fongs, algues, ostracods, sedimentologia, etcète-
ra) que permetin determinar amb precisió els
canvis ambientals i les seves causes. Aquesta
aproximació hauria d’afavorir la calibració d’in-
dicadors de cara a augmentar la fiabilitat re-
constructiva de les sèries paleoambientals. Per
últim, la manca d’anàlegs (especialment en pa-
linologia) dificulta la interpretació dels diagra-
mes en termes d’usos del sòl i els sistemes pro-
ductius. 

Tot i aquestes limitacions, en l’actualitat es
disposa a Catalunya i àrees afins d’un cos de da-
des pol·líniques que permet començar a plante-
jar algunes hipòtesis sobre els canvis territorials i
ambientals esdevinguts entre el segle VIII aC i el
segle IX dC.

Les datacions de C-14 que es presenten han
estat calibrades mitjançant el programa CALIB

Rev 5.0.1 (STUIVER [et al.], 2005).

Resultats

El conjunt de datacions radiocarbòniques
del diagrama pol·línic d’Amposta, proper a la
desembocadura del riu Ebre, permet establir
una cronologia fiable en el procés d’antropitza-
ció dels sectors litorals del sud de Catalunya (fi-
gura 1) (FOLLIERI [et al.], 2000). La pineda ha
estat al llarg de l’holocè la comunitat forestal
dominant a la plana, mentre que l’alzinar ocupà
sectors més interiors amb presència de rouredes.
La intervenció humana sobre el paisatge vegetal
es fa palesa a partir de ca. 3500 cal BP (1500 cal
aC) amb l’increment de brolles i de taxons her-
bacis nitròfils com Plantago sp. així com per la
presència d’Artemisia sp. La desforestació dels
sectors interiors s’estén en època romana i pro-
voca una reducció dels alzinars i la desaparició
de la roureda si bé les activitats agrícoles i rama-
deres davallen en àrees més litorals. Tanmateix,
la retracció dels roures i el creixement d’Artemi-
sia vers el 2150 cal BP (200 cal aC) són evidèn-
cies que permeten apuntar unes condicions
climàtiques més àrides durant el període romà.
La desforestació de les pinedes es produeix vers
el 1800 cal BP (150 cal dC) com a conseqüèn-
cia d’una fase d’incendis, evidenciada per les

altes concentracions de microcarbons al registre
(figura 2) (JULIÀ [et al.], 2000), paral·lelament a
un creixement de les brolles de bruc i de taxons
herbacis (Poaceae, Plantago sp., Artemisia sp)
que indiquen la presència de pastures al litoral.
Aquestes pastures són novament afavorides a
partir dels anys 1300 fins al 1250 cal BP (650-
600 cal dC), moment en què també augmenta
la freqüència d’incendis forestals (JULIÀ [et al.],
2000). Aquest procés de desforestació de la pla-
na culmina el 1100 cal BP (850 cal dC), amb
una nova expansió de les pastures i un creixe-
ment dels conreus d’olivera i cereals. A partir
del 1000 fins al 800 cal BP, les pinedes es rege-
neren en un període d’expansió agrícola (olivera
i cereals) i ramadera al delta del riu Ebre (FO-
LLIERI [et al.], 2000).

Entre els rius Ebre i Llobregat, les seqüències
de Creixell al límit sud del Penedès (BURJACHS i
SCHULTE, 2003), Cubelles al delta del riu Foix
(RIERA i ESTEBAN, 1997; RIERA, 2003) i Besòs
al pla de Barcelona (figura 1) (RIERA, 1993;
1995; RIERA i PALET, 2005) mostren un pes
més reduït de les pinedes litorals i una presència
més gran del bosc mixt de Quercus dominat per
l’alzina així com de les màquies litorals. A la pla-
na litoral del Penedès, l’acció humana es fa sen-
sible a 2500 cal BP (550 cal aC) (RIERA i ESTE-
BAN, 1997; RIERA, 2003). La seqüència de
Creixell sembla que indica que la desforestació i
els conreus d’olivera, vinya i cànem d’època ibè-
rica i romana eren més abundants en àrees pro-
peres a la ciutat de Tarragona. Tanmateix, la
manca de datacions radiocarbòniques i l’e-
xistència de canvis sedimentaris significatius en
el tram superior del registre de Creixell dificul-
ten un enquadrament temporal fiable d’aquests
canvis en els usos del sòl. A Cubelles, un procés
de desforestació de la pineda litoral s’inicia el
2500 cal BP, paral·lelament a una limitada ex-
pansió dels conreus d’olivera, vinya i cereals. Els
baixos valors d’olivera indiquen l’existència d’un
conreu llunyà del delta del riu Foix, probable-
ment localitzat més al sud (figura 2). Els primers
indicis d’incendis es documenten el 1900 cal BP
(50 cal dC), i afecten principalment les pinedes.
En el període romà, els conreus d’olivera i cereals
hi són presents, si bé a Cubelles no sembla que
ocupin espais amplis. L’obtenció de cronologies
més precises a Creixell hauria de permetre ava-
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luar l’expansió agrícola d’època romana al litoral
català. En ambdós diagrames, l’increment d’Arte-
misia i la reducció dels arbres caducifolis sembla
que apunten a un període de menor disponibili-
tat hídrica a partir del 2500 cal BP (550 cal aC),
similar al que s’ha observat a Amposta.

A Cubelles, la desforestació causada per fre-
qüents incendis forestals s’intensifica a partir del
1300 cal BP (650 cal dC), fenomen paral·lel al
documentat al delta de l’Ebre (Amposta) (figura
2). El creixement de taxons nitròfils i d’herbacis
com les gramínies permet afirmar un important
desenvolupament de les activitats ramaderes en
detriment de les agrícoles, de manera que es pro-
dueix ara la desaparició d’olivera i vinya, si bé es
manté el conreu de cereals. Com passava a Am-
posta, amb posterioritat al 1000 cal BP (950 cal
dC) les pinedes es regeneren i l’olivera s’estén.

Al Nord Pla de Barcelona (seqüència Besòs)
(figura 1), el període ibèric es caracteritza per
espais àmpliament forestats formats per un bosc
mixt d’alzines i roures (RIERA, 1993; RIERA i
PALET, 2005). Entre el 2800 i el 2500 cal BP

(850-550 cal aC) l’home fa obertures limitades
d’aquest bosc, moment en què els conreus d’oli-
vera, vinya i cereals apareixen puntualment així
com també els indicadors d’activitats ramade-
res. En època romana, entre el 2000 i el 1750
cal BP (50 cal Ac - 200 cal dC), l’obertura dels
espais forestals continua essent molt puntual i
els boscos ocupen àmplies àrees del sector nord
del Pla (figura 2). La superfície de conreu és
força limitada, però destaca la presència de vi-
nya i cereals. La desforestació que és conseqüèn-
cia d’incendis reiterats s’inicia el 1450 cal BP
(500 cal dC), com a resultat d’una pressió rama-
dera més gran, tot i que, en aquest moment, els
conreus cerealístics i de cànem s’expandeixen.
L’extensa desforestació provocà una forta retrac-
ció de la roureda i afavorí la colonització de bro-
lles de bruc i estepa dels vessants de les serrala-
des litorals. El període de màxima desforestació
i expansió de les pastures es produeix entre el
550 i el 750 dC (figura 2). A partir del 800 cal
BP (1200 cal dC), les activitats ramaderes es re-
dueixen i es produeix una regeneració forestal i
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Figura 2. Representació 
esquemàtica de la intensitat
de l’acció humana sobre el
medi vegetal. Les diferents
trames resumeixen les activi-
tats econòmiques principals
(agrícoles, agropecuàries i
ramaderes).



arbustiva així com l’expansió de l’olivera als ves-
sants aterrassats de les serralades litorals (RIERA i
PALET, 2005).

La reforestació, que s’inicia a partir del 1000
cal BP (950 cal aC), donarà lloc a boscos oberts
dominats per l’alzina, amb un sotabosc de brucs. 

L’alta taxa de sedimentació fa de l’antic es-
tany d’Ullastret un dipòsit molt adient per a
l’estudi dels canvis ambientals dels darrers
4.000 o 5.000 anys. A l’estany, s’han dut a ter-
me dos estudis pol·línics: Ullastret (ESTEBAN,
1988) i Illa d’en Reixach (BURJACHS [et al.],
2000). Ambdós estudis han identificat una fase
de desforestació del bosc d’alzines i roures pa-
ral·lelament al creixement de brolles i l’extensió
dels conreus de cereals, cànem i, en menor me-
sura, d’olivera. Aquest procés s’inicia a 520 cen-
tímetres de fondària al registre d’Ullastret i a
620 centímetres al registre Illa d’en Reixach, fet
que podria fer pensar que es tracta del mateix
esdeveniment. Tanmateix, la manca d’un con-
trol cronològic suficient de les seqüències publi-
cades dificulta establir una correlació cronològi-
ca entre ambdós diagrames. Per al registre Illa
d’en Reixach, s’ha apuntat una datació ibèrica i
romana per a la fase de desforestació (BURJACHS

[et al.], 2000), tot i que aquesta hipòtesi cro-
nològica es basa en l’extrapolació obtinguda a
partir de dues datacions radiomètriques situades
a l’extrem superior i inferior de la seqüència
(BURJACHS [et al.], 2000) i, per tant, és força
imprecisa. Al registre Ullastret (ESTEBAN, 1988)
es disposa d’una datació radiocarbònica per al
moment de desforestació, fet que permet datar-
lo poc després del 1510 cal BP (ca. 500-600 cal
dC) (figura 2). La fase seria, doncs, contem-
porània a les desforestacions documentades al
Nord del Pla de Barcelona, a la marina Penede-
senca i a Amposta (RIERA i ESTEBAN, 1994).
Acceptant aquesta cronologia tardana per a la
fase de desforestació, el període romà es caracte-
ritzaria a Ullastret per obertures limitades del
medi i una desaparició dels conreus gairebé
completa (ESTEBAN, 1988). 

La seqüència pol·línica de Sobrestany (PAR-
RA, 1988), localitzada als aiguamolls de l’Em-
pordà (figura 1), evidencia una desforestació ex-
tensiva vers els 4 metres de fondària. Amb
anterioritat, a 5 metres de fondària, els roures
havien desaparegut, fet que pot posar-se en rela-

ció amb la davallada d’aquestes formacions en
època romana i tardoromana documentada
també a Amposta, Creixell i Besòs. Aquesta
obertura del bosc anà acompanyada d’una ex-
pansió de les brolles de brucs i estepes. Als 4
metres de fondària, es produeix una expansió
agrícola (olivera, vinya, noguera, cereals i cà-
nem), moment en què els taxons nitròfils sugge-
reixen un increment de les pastures humides li-
torals. La màxima desforestació s’assoleix entre
els 4 i els 3 metres de fondària (PARRA, 1988).
Tot i que l’autor ha atribuït la fase a l’època ro-
mana, la manca de datacions en el tram superior
de la seqüència fa que no es pugui datar amb
precisió. 

Localitzades a la Garrotxa, les seqüències del
pla de l’Estany (520 metres) (BURJACHS, 1994) i
les Palanques (440 metres) (PÉREZ-OBIOL,
1988) (figura 1) evidencien que en els darrers
3500 cal BP, la roureda fou la formació vegetal
dominant si bé a partir de l’època ibèrica els faigs
es desenvolupen al sector en detriment dels rou-
res i els avellaners. Paral·lelament, les pinedes i
les brolles s’estenen progressivament, probla-
ment com a conseqüència de pertorbacions an-
tròpiques. La definitiva desforestació dels arbres
caducifolis (roures i faigs) i de l’avet té lloc a
1600/1500 cal BP (350-450 cal dC) (figura 2),
paral·lelament a una limitada expansió agrícola
(BURJACHS, 1994). Els períodes ibèric i romà no
evidencien desforestacions extensives ni superfí-
cies agrícoles importants, tot i que la presència
de brucs, pinedes i boixos reflecteixen l’existèn-
cia d’intervencions humanes puntuals.

Als Prepirineus centrals, la seqüència d’Esta-
nya a Osca (760 metres) (figura 1) mostra, entre
1800 i 1130 cal BP (150-820 cal dC), un pai-
satge forestat amb un bosc dominat per espècies
caducifòlies (Quercus faginea, Corylus avellana,
Fagus, Betula) amb una notable presència de la
carrasca (RIERA [et al.], 2004). En aquest perío-
de, l’impacte humà és molt limitat, tot i que es
documenta la presència de conreus. Així, l’oli-
vera i els cereals són presents puntualment des
del segle II o III dC, i el cànem s’introdueix als
segles VI-VII dC. Aquesta fase es caracteritza per
una baixa disponibilitat hídrica, mínima durant
els segles IX i X dC. Una important desforestació
causada per freqüents incendis forestals es pro-
dueix entre el 1130 i el 875 cal BP (820-1075
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eC), paral·lelament a la reducció de l’activitat
agrícola i l’increment de taxons nitròfils que
suggereixen una expansió de les activitats rama-
deres. Amb posterioritat al segle XI dC, es rege-
nera un bosc dominat ara per la carrasca, en un
període de més disponibilitat hídrica i d’expan-
sió agrícola (cànem i vinya). Una nova desfores-
tació es produeix el 730 cal BP (1220 cal dC).
Aquesta segona fase correspon a un període de
forta expansió agrícola, principalment oleícola,
en un moment de mínima disponibilitat hí-
drica.

Ja fora del territori català, algunes seqüències
localitzades a la vall de l’Ebre (figura 1) eviden-
cien que els sectors semiàrids interiors estigue-
ren ocupats durant l’Holocè fins a ca. 1400 cal
BP (550 cal dC) per pinedes extenses (DAVIS,
1994). Tot i això, entre 2800 i 1600 cal BP (850
cal aC - 350 cal dC), la seqüència de Salada
Pequeña evidencia una expansió de l’alzina i un
augment de la disponibilitat hídrica que eviden-
cia unes condicions climàtiques menys àrides i
menys continentals (figura 2). A més a més, la
presència de plantatges i cereals indica una acti-
vitat humana a la vall de l’Ebre en èpoques ibè-
rica i romana, mentre que la presència d’olivera
podria ser un eco d’expansió més llunyana d’a-
quest conreu. La desforestació definitiva de la
pineda es produeix el 1400 cal BP (550 cal dC),
fet que afavoreix l’expansió de Juniperus. La rea-
parició de baixos valors d’olivera i cereal reflec-
teix una expansió agrícola més regional, allu-
nyada del sector estudiat.

Al Pirineu oriental, la pineda és la comuni-
tat forestal dominant a la Cerdanya per sobre els
2.000 metres d’alçada al llarg dels darrers 4.000
anys, com evidencien les seqüències de Pla de
Salines (2.200 metres), Maurà (2.220 metres),
Pla de l’Orri (2.150 metres) (JALUT, 1974;
GALOP, 1998) (figura 1). 

Al vessant sud de la vall ceretana, el diagra-
ma de Pla de Salines (JALUT, 1974), que enre-
gistra els darrers 2.000 anys, permet apuntar
una activitat humana en alçada amb posteriori-
tat a 1600 cal BP (450 cal dC), moment en què
es produeix un increment de l’activitat agrícola i
pastorívola, tot i que l’aclariment de la pineda és
limitat. Una extensa desforestació del pi negre
subalpí es produeix vers els 1330 cal BP (620
cal dC), moment en què les pastures s’estenen

vers cotes inferiors i creix l’activitat cerealícola
(figura 2). Aquest període de forta transforma-
ció antròpica finalitza a la segona meitat del se-
gle IX dC amb una regeneració de la pineda en
detriment de les pastures.

Al vessant nord de la vall de la Cerdanya, les
seqüències de Maura i Pla de l’Orri (GALOP,
1998) evidencien una desforestació i una ex-
pansió del pastoralisme entre el 2900 i el 2500
cal BP (1000-450 cal aC). L’època romana es
caracteritza per una desintensificació de la pres-
sió humana de l’estatge supraforestal i, per tant,
una reducció de l’activitat ramadera. Com a
conseqüència, la pineda es regenera i es man-
tindrà estable. L’abandonament de l’estatge su-
praforestal és pràcticament total entre els segles
VII i VIII cal dC, tot i que a Maura una limitada
intervenció antròpica es produeix amb posterio-
ritat al 1230 cal BP (segle VIII cal dC). La desfo-
restació de les pinedes i l’extensió de pastures a
cotes superiors a 2.100 metres s’inicia vers el
1000 cal BP (900 cal dC) i s’intensifica a partir
del segle XII cal dC. El procés de desforestació
és, doncs, posterior al documentat al vessant
sud de la vall de la Cerdanya i al Pallars.

Al Pallars, la seqüència de l’estany de Burg,
localizat a una alçada de 1.821 metres (PÈLACHS,
2004) (figura 1), evidencia que aquesta franja al-
titudinal ha estat, a partir de 2800 cal BP (850
cal aC), dominada per la pineda de pi roig en de-
triment de l’avetosa i del bosc caducifoli. Vers el
2800 cal BP, aquesta desforestació va acompa-
nyada d’una expansió de les pastures i una pre-
sència més gran de ramats. La màxima pressió
ramadera s’assoleix entre 2400 i 2200 cal BP
(450-250 cal aC), moment en què l’home està
intervenint en cotes inferiors on s’estenen els
conreus en detriment del bosc caducifoli. Així
com passava a la Cerdanya, el període romà es
caracteritza per una disminució de la pressió ra-
madera i agrícola i una regeneració del bosc, en
una fase que ha estat qualificada de feble inten-
sitat d’intervenció humana (PÈLACHS, 2004).
La manca de datacions en el tram superior de la
seqüència permet establir tan sols unes hipòtesis
generals sobre la modelació humana d’aquests
espais en els darrers 2.000 anys. Una limitada
desforestació de la pineda té lloc aproximada-
ment entre el 1750 i el 1400 cal BP (segle III i
segle V cal dC), si bé la manca de tàxons conre-
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ats i d’indicadors ramaders ha portat a interpre-
tar aquestes pertorbacions com el resultat de
l’activitat metal·lúrgica (PÈLACHS, 2004). El
diagrama finalitza amb una extensa desforesta-
ció i un creixement de pastures amb una forta
presència de la ramaderia (figura 2). Aquesta
fase s’ha atribuït al segle VII-VIII cal dC, si bé
l’enquadrament cronològic és imprecís (PÈ-
LACHS, 2004).

L’estany Redó (2.105 metres), localitzat al
Pallars (CATALÁN [et al.], 2000) (figura 1), posa
de manifest un augment de la pressió antròpica
a l’alta muntanya a partir del 4500 cal BP, fet
que provocà la retracció de les pinedes i l’expan-
sió de pastures. Alguns tàxons com Chenopo-
diaceae, Artemisia o Plantago suggereixen una
activitat ramadera. Aquesta pressió humana so-
bre el bosc alpí es desintensifica entre el 2000 i el
1200 cal BP, és a dir, durant el període romà i
tardoromà, moment en què la pineda es regene-
ra. A partir de 1300 cal BP (650 cal dC), es pro-
dueix una nova desforestació com a conseqüèn-
cia d’una expansió de les pastures. Aquest
esdeveniment també ha estat documentat al
Pirineu Central aragonès, on l’Ibón de Trama-
castilla (1.682 metres) evidencia la desforestació
d’arbres caducifolis vers el 1500 o el 1400 cal BP
(450-550 cal dC), com a conseqüència de l’ex-
pansió de pastures (MONTSERRAT, 1992).

Conclusions

Amb les dades disponibles podem apuntar
unes conclusions provisionals sobre l’evolució
del territori català entre l’època bèrica i l’altme-
dieval (figura 2). Tanmateix, a causa de les limi-
tacions asenyalades, algunes d’aquestes conclu-
sions tenen un caràcter d’hipòtesis:

En la majoria de regions catalanes, l’acció
antròpica sobre el medi vegetal es fa palesa de
manera puntual amb anterioritat al món ibèric.

Una intensificació de l’acció humana es pro-
dueix tant en sectors litorals com interiors quan
s’inicia la primera edat del ferro, vers els segles
IX i VIII aC. La ramaderia és l’activitat principal
de sectors costaners (Amposta) i pirinencs (pla
de l’Orri, Maura, estany de Burg i estany Redó),
si bé a la costa central catalana predomina una
activitat mixta agropecuària.

A la costa central catalana, la pressió antrò-
pica s’intensifica a partir del segle V dC, tot i
que alguns diagrames com Besòs posen de ma-
nifest una menor intervenció humana. Al Pa-
llars (estany de Burg) es produeix, també, una
profunditat més gran de les pertorbacions.
Aquest període de més intervenció se centra ara
en activitats agrícoles, principalment al litoral
central català, tot i que les activitats ramaderes
són presents al delta de l’Ebre, als Prepirineus i
al Pallars (estanys de Burg i Redó).

En el període romà, entre el canvi d’era i el
segle III dC, es detecta una intensificació de l’ac-
ció de l’home al centre i al sud del litoral català,
mentre l’explotació de sectors altimontans del
Pirineu davalla, si bé a la Cerdanya els diagrames
de pla de l’Orri i Maura enregistren una expansió
agrícola limitada als sectors més baixos de la vall.
A excepció del pla de Barcelona i el Penedès, on
predomina una economia mixta, els diagrames
del litoral del sud català mostren un avanç de les
activitats ramaderes. Tanmateix, el pasturatge es
redueix a l’alta muntanya pirinenca.

Vers els segles IV-VI dC, l’acció humana s’in-
tensifica als sectors litorals i muntanyencs (pla
de Salines i estany de Burg). Tanmateix, d’altres
registres cerdans (pla de l’Orri i Maura) i palla-
resos (estany Redó) posen de manifest un perío-
de de menor pressió humana. En la majoria de
diagrames, l’activitat econòmica principal és la
ramaderia, tot i que economies mixtes agrope-
cuàries predominen a la vall de l’Ebre i en algu-
nes planes litorals.

L’acció humana s’intensifica en nombroses
regions vers els segles VIII-IX dC. En alguns sec-
tors, tan litorals com prepirinencs i pirinencs,
aquesta fase significa una expansió de les pastu-
res i, per tant, de les activitats ramaderes. La for-
mació d’àmplies pastures litorals i altimontanes
pot apuntar al desenvolupament d’una ramade-
ria mòbil (RIERA i ESTEBAN, 1994). Tanmateix,
a l’Ebre, al pla de Barcelona i a l’Empordà, es
desenvolupa una activitat mixta agropecuària.

Entre els segles XI i XIII dC, l’acció humana
s’incrementa, ara bàsicament a partir d’un crei-
xement agrícola, principalment oleícola, a les
planes litorals i al Prepirineu. A l’alta muntanya
pirinenca, el límit del bosc baixa notablement
com a conseqüència d’una forta expansió de la
ramaderia.
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Abstract
Environmental changes and anthropic modulation

of the landscape between Iberian and medieval 
times in Catalonia: palynological contributions

The archaeological interest on the environmental
changes during historical times has increased du-
ring the last decades. In accordance, a number of
palynological from NE Spain records has been re-
cently published. Despite chronological frame-
works are not yet enough reliable, this paper pro-
poses a synthesis of landscape changes from VIIIth

century BC to XIIth century AD. Palynological
data suggest the presence of human impacts at the
beginning of iberic times. Human pressure,
mainly farming activities, intensified during ibe-
rian times. Roman times record a less extensive
land use but at the IVth century AD, grazing ex-
panded at regional scale. Pastures expanded again
at VIIth century AD, reaching high altitudes in the
Pyrenees while at littoral plains, meadows were
used for grazing. This period resulted in a deep
change of the Catalan landscapes.

Resumen
Cambios ambientales y modelación antrópica del
territorio entre la época ibérica y alto medieval en

Cataluña: aportaciones de la palinología

En los últimos años ha aumentado el interés ar-
queológico por los cambios territoriales de época
histórica. Así mismo, el número de registros polí-
nicos ha aumentado sensiblemente. A pesar de
que la falta de marcos cronológicos fiables impone
límites a las interpretaciones sobre antropización,
el presente artículo pretende realizar una síntesis
de los cambios paleoambientales documentados
entre los siglos VIII aC y XII dC, haciendo especial
referencia a las transformaciones humanas del en-
torno. Este conjunto de datos polínicos hace evi-
dente una intervención humana al inicio del perio-
do ibérico, presión que se intensifica durante el
Iberismo Pleno con la expansión de actividades
agrícolas. El mundo romano significa una explota-
ción del espacio menos extensiva, si bien en el siglo
VII dC se produce una extensión de los pastos tan-
to en sectores elevados del Pirineo como del litoral
catalán que modifica profundamente el paisaje.
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