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Nom del jaciment: Roca dels Bous  
Municipi: Camarasa 
Comarca: Noguera 
Coordenades geogràfiques: 31T X=321443  Y= 4638281
Alçada sobre el nivell del mar: 286 m
Protecció del jaciment: L’àrea excavada
Tipus d’intervenció del Departament de Cultura: Excavació programada 
Activitat duta a terme: Excavació arqueològica
Tipus d’estructures localitzades: Unitats Arqueològiques Paleolítiques 
Cronologia del jaciment: Paleolític mitjà tardà
Crèdits de la intervenció: Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria (CEPAP-UAB), Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida,
Àrea de Coneixement i Recerca del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació.
Cost real del treball de camp: 16.420 €
Nom de la intervenció: Roca dels Bous (Camarasa, La Noguera)
Terminis que consten a la resolució: 31 de març al 15 d’Abril de 2007
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DADES TÈCNIQUES



2. Resum 

Els treballs arqueològics realitzats durant la campanya del 2007 s’han centrat
especialment en abordar dues problemàtiques específiques contemplades en el
disseny programat per l’equip de direcció per a actuar en aquest jaciment (Pizarro,
Sánchez Cerrato et al 2000; Bertrán, Casanova et al 2001; Mora Torcal, Martínez
Moreno et al 2002; Mora, Casanova et al 2004; Martínez, Mora et al 2005; Mora
Torcal, Martínez-Moreno et al 2006). Els objectius es concreten en els següents
eixos: finalitzar l’excavació de la unitat arqueològica N10 a la zona que no s’havia
completat, i continuar l’excavació de N12, unitat sobre la que es preveu interve-
nir en els pròxims anys. 

N10 s’excava des de l’any 2001 i diferents observacions realitzades en campan-
yes anteriors permetien sospitar que pràcticament estava esgotat. De fet, els
artefactes lítics i restes de fauna d´aquesta campanya són escassos i no modifi-
quen la interpretació que venim plantejant per a aquesta unitat arqueològica, els
resultats preliminars de la qual han estat objecte de diferents aportacions a les
que ens hi remetem (Martínez-Moreno et al 2004, 2006; Mora et al 2004; de la
Torre et al 2006).

En aquesta campanya s’han documentat dues noves estructures de combustió
(E20N10 i E21N10) localitzades a l’anomenada àrea W del N10. Les característi-
ques generals d’aquests fogars reforcen la proposta explicativa que hem donat per
a aquesta unitat arqueològica. 

La unitat arqueològica N12 està essent excavada des del 2002. Tanmateix no ha
estat fins el 2006 en que diversos paràmetres contextuals i especialment els arte-
factes lítics recuperats, confirmen que estem davant d’un tipus d’ocupacions que
presenten certes diferències respecte a N10, i que seran exposades al llarg d’a-
questa memòria. 

Paral·lelament, es venen mostrejant sistemàticament els sediments recuperats a
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les estructures de combustió i àrees adjacents. En aquests moments, entre N10 i
N12 es disposa d’una base de dades de prop de 30 fogars. La finalitat d’aquesta
recollida de mostres seria aplicar analítiques físico-químiques per a determinar
canvis en els continguts de matèria orgànica, fitòlits i d’altres indicadors que
puguin informar sobre el funcionament de les estructures de combustió, i de
determinar les modificacions sedimentàries provocades pels processos de termo-
alteració dels sediments com a resultat de la instal·lació de fogars en zones con-
cretes del jaciment. 

Durant els últims anys s’han recollit tots els carbons que són susceptibles d’ésser
datats per radiocarboni (14C AMS). Tal i com s’exposarà, a la Roca dels Bous l’ob-
tenció d’un marc cronomètric a partir d’aquest mètode no és fàcil. Hem decidit no
enviar les mostres de què actualment disposem a laboratoris de datacions comer-
cials ja que sospitem que el seu tractament, tot i poder aportar resultats aparent-
ment interessants, poden ser erronis. Ens remetem als apartats 4 i 6 de la pre-
sent memòria per a una discussió més detallada. 

Tanmateix, els treballs de recerca que s’estan duent a terme en aquest camp d’in-
vestigació permeten suposar que en els pròxims anys es produiran importants
avenços tal i com es discuteix a l’apartat 6. Això implicarà que mostres que actual-
ment no poden ésser tractades, en un futur no molt llunyà ho podran ser en apli-
car mètodes i protocols que actualment estan en fase experimental. 

Totes aquestes qüestions ens fan considerar que la Roca dels Bous és un assen-
tament clau per comprendre l’organització i el funcionament dels últims neander-
tals que habitaren les serres exteriors del Prepirineu oriental durant el MIS3.
Futures campanyes d’excavació permetran obtenir una imatge més concreta amb
la que avaluar el significat i les implicacions d’ordre paleoantropològic relaciona-
des amb la conducta i la forma de vida dels neandertals que s’instal.laren reitera-
dament en aquest assentament.

Paraules Clau: Roca dels Bous, Paleolític mitjà final, Prepirineu oriental.
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3. Exposició dels treballs realitzats al 2007

Com hem comentat anteriorment els objectius de la campanya realitzada al 2007
es van centrar en actuar sobre les unitats arqueològiques N10 i N12. Els objectius
centrals eren: 

a) respecte a N10 es tractava d’acabar l’excavació de l’estructura de combus-
tió E20 documentada a campanyes anteriors i actuar sobre la superfície asso-
ciada a la mateixa, per dur a terme l’excavació de la unitat arqueològica N12; 
b) continuar actuant sobre la unitat arqueològica N12 fins el límit de l’eix de
X=33000 entre Y=78500-83500. 

En aquest apartat descriurem de forma succinta les característiques contextuals
de les unitats arqueològiques N10 i N12 excavades durant aquesta campanya. De
la mateixa manera es realitzaran algunes observacions sobre els artefactes i en
general sobre el conjunt de materials recuperats en aquests dos nivells. 

Com ja va sent habitual a la Roca dels Bous, a N10 i N12 s’han detectat noves
estructures de combustió. S’exposaran els atributs generals d’aquests fogars, tal
i com s’ha vingut fent en anteriors memòries d’excavació. 

3.1. Unitat arqueològica N10

Conforme han avançat els treballs de camp a la Roca dels Bous s’ha documentat
una concentració de fogars a l’àrea oest de la zona d’excavació, denominada acu-
mulació W. En aquesta àrea s’han excavat les estructures de combustió E20 i E21.
Associats a aquests fogars s’han recuperat escassos materials arqueològics (Taula
1) que confirmen les observacions que hem realitzat sobre N10. A l’acumulació S
s’han coordenat peces aïllades.

De manera concisa, ja que aquest aspecte ha estat tractat en memòries anteriors,
recordar que el tecno-complex de N10 es caracteritza per estar elaborat principal-
ment en sílex (el 66% dels artefactes s’elaboren sobre aquesta matèria primera).
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En aquesta campanya s’aprecia que la quarsita és relativament més abundant, tot
i que l’escàs nombre d’artefactes recuperats i la limitada superfície sobre la que
s’ha intervingut esdevenen elements que podrien explicar aquest canvi. Tot i així,
els indicadors contextuals (seccions transversals) i l’aparició d’un tipus de quarsi-
ta detectat en anys anteriors confirmen que aquest conjunt s’inscriu dins de la
unitat arqueològica N10. 

La fauna segueix essent escassa i de difícil determinació taxonòmica i anatòmica.
Tot i aquestes limitacions, les restes òssies són importants a l’hora de realitzar
altres tipus d’estimacions, especialment les referides a l’hora de delimitar la dis-
persió vertical de N10 així com per a analitzar relacions de contemporaneïtat entre
el conjunt arqueològic i els fogars. 

Com hem puntualitzat en anteriors aportacions (Martínez-Moreno et al 2004,
2006, Mora et al 2004, de la Torre et al 2006) la distribució en planta dels objec-
tes coordenats de N10 no és homogènia, visualment es poden reconèixer tres con-
centracions. A la campanya del 2007 la majoria dels ítems arqueològics es posi-
cionen a l’àrea W, tot i que s’han recuperat alguns artefactes a l’acumulació S i
que marcarien el límit inferior de la dispersió de N10 en aquest sector (Fig. 1). 

N10 2007 BN1G BNE BP BP2G BPF BPI S.Def Total
Calcària 1 1
Quarsita 1 3 3 1 3 11
Sílex 4 1 2 7
Total Lític 1 1 7 4 3 3 19
Determinable 6 6
Indeterminable 10 10
Total Os 16 16
Carbó 1 1
Total Orgànic 1 1
Sin Definir 15 15
Total S. Def. 15 15
Total 51

Taula 1.- Objectes coordenats a la unitat arqueològica N10.



L’acumulació W es caracteritza per dos elements bàsics. D’una banda és una zona
amb un registre arqueològic que es compon per pocs artefactes lítics i restes de
fauna. Tanmateix en aquesta concentració s’han excavat com a mínim 10 estruc-
tures de combustió de dimensions reduïdes i que s’instal·len en pendent.

Els perfils dels fogars excavats defineixen una cubeta natural que es va omplint
de sediment, i aquest procés pot ser identificat a partir de l’excavació de diferents
fogars que es superposen estratigràficament, apreciant-se que els documentats a
la paret oest presenten un capbussament en direcció sud-est, mentre que els que
s’instal·len sobre la paret est tenen un pendent sud-oest (veure Mora et al 2001,
Martínez et al 2004).

Aquesta configuració permet definir que N10, tot i que en la majoria de la seva
extensió es configura com un nivell amb una limitada dispersió vertical (15 cm
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Fig. 1.- Distribució en planta dels objectes coordenats a la unitat arqueològica N10. Els cercles
corresponen a la campanya del 2007.



màxim) és el resultat de diferents ocupacions que es succeeixen al llarg d’una
escala temporal no determinada. Assignar materials a temps o ocupacions concre-
tes, com les que poden representar els fogars, no és evident ja que els diferents
pendents detectats tant en sentit N-S com E-W dificulten la possibilitat d’establir
associacions precises. 

3.1.1. Estructures de combustió 

Tal i com s’ha esmentat, fins el moment a N10 s’han documentat 21 fogars en una
superfície d’uns 55 m2. La campanya del 2007 suposa el final de l’excavació d’a-
questa unitat arqueològica a la zona sobre la que s’està actuant, i considerem com
a poc probable que aquest conjunt arqueològic continuï per altres zones. 

A grans trets, la seva distribució sobre la superfície excavada assenyala que els
fogars tendeixen a concentrar-se de forma preferencial a la zona adjacent a la
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Fig. 2.- Distribució en planta de les estructures de combustió que s’han documentat a la unitat
arqueològica N10.



actual paret de l’abric (Fig.2); tot i que alguns d’aquests es posicionen en zones
exteriors. 

Les estructures de combustió excavades en aquesta campanya són els fogars bas-
sals d’una sèrie de 12 fogars superposats estratigràficament reconeguts a l’acu-
mulació W. Aquests s’han detectat en una superfície de 8 m2 i amb una dispersió
vertical relativament espessa –al voltant dels 40 cm-, ubicant-se a la proximitat
de la paret. Hem comentat que aquests fogars es posicionen aprofitant una
depressió natural conformada pels dos grans cons sedimentaris que nodreixen
aquest nivell (veure Jorda et al 1994) i que en aquesta zona s’imbriquen, confor-
mant un microrelleu difícil de reconèixer durant els treballs de camp. És a partir
de l’exàmen de les projeccions verticals de la dispersió de coordenats i les sec-
cions dels fogars, que es pot reconèixer aquesta morfologia.

És possible que aquest relleu sigui el resultat de la confluència d’aquests cons i
que com a conseqüència en aquesta zona es produeixi un ritme de sedimentació
més ràpid que en altres àrees adjacents però amb menor pendent. De fet, tot i
que no són capbussaments pronunciats, els pendents registrats a la majoria d’a-
quests fogars són inferiors a 15º. Aquesta lleugera inclinació propiciaria un ràpid
enterrament dels fogars, permetent identificar aquest fenomen d’interestratifica-
ció. La seva localització a les immediacions de la paret de l’actual abric i les seves
modestes dimensions tenen implicacions interessants a l’hora d’analitzar el tipus
de gestió del foc i les activitats que realitzen els neandertals (Fig 3).

A la interpretació de N10 l’acumulació W exerceix un atribut essencial ja que per-
met definir una alta mobilitat residencial. Com hem argumentat en altres aporta-
cions (Martínez-Moreno et al 2004, 2006), les ocupacions que es realitzen a l’as-
sentament són de curta durada tot i que és reocupat de forma recurrent al llarg
d’una escala temporal difícil de determinar. L’escàs material associat a aquestes
visites confirmaria que no estem davant d’ocupacions perllongades (Mora et al
2004). Aquests atributs suggereixen la presència d’unitats socials de petites
dimensions que després d’una breu estança marxen cap a un altre lloc.
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A continuació s’exposen els atributs característics de les estructures de combus-
tió excavades en aquesta campanya, seguint el protocol de descripció dissenyat
per a la Roca dels Bous (Mora et al 2001).
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Fig. 3.- Detall de les estructures E20 i E21 de N10 excavades a la campanya del 2007.



3.1.2. Estructura de combustió E20 N10

NOM STRING:
E20N10: Planta inicial Estructura E20 unitat arqueològica N10 
E20NSN10: Secció N-S Estructura E20 unitat arqueològica N10 
E20WEN10: Secció W-E Estructura E20 unitat arqueològica N10

MORFOLOGIA GENERAL:
Es localitza a les coordenades X=30500-31500 Y= 84000-85000. Es tracta d’una
estructura de forma circular. 

Es va delimitar la seva planta i base degut a la distinta coloració dels sediments: la
perifèria amb un color gris cendrós que s’intensifica cap al centre del fogar amb un
color negre intens. Com a resultat, es va definir una planta de forma quadrangular.
Es va documentar una petita taca de color gris clar localitzada a la sector N-E.

Es va buidar a partir de la secció W-E; En una primera fase s’excavà el sector Nord
i posteriorment la Sud. Una vegada excavada la planta es va poder reconèixer la
seva forma circular.

TIPUS DE FOGAR:
Fogar localitzat a prop de la paret de l’abric amb un pendent marcat cap al W-E i
més lleuger cap al N-E.

Forma:
Quadrangular a l’inici: respon a la manera en que les cendres estan disperses.

Circular truncada: 
Al sud: l’any 2006, intentant delimitar el fogar, es va eliminar accidentalment part
d’aquesta secció. A l’est: presenta una forma rectilínia. 
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Estructura de combustió E20 N10
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Dimensions:
Pateix una variació durant el procés d’excavació, que es troba en relació directa
amb el canvi en la seva forma, quedant reduït i limitat a la zona de rubefacció.

ASSOCIACIÓ AMB ALTRES ELEMENTS DE COMBUSTIÓ:
S’aprecia a la secció sud un estrat més fosc que el sediment geològic que podria
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Fig. 4.- Planta de l’estructurade combustió E20 de la unitatarqueològica N10.

Fig. 6.- Secció sagital de l’estructura de combustió E20 de la unitat arqueològica N10.

Fig. 5.- Secció transversal de l’estructura de combustió E20 de la unitat arqueològica N10.



correspondre a una altra unitat de combustió, i que sembla entrar en contacte cap
a l’est amb la base del E20 (Fig. 2). Com a conseqüència, es procedí a prendre la
secció E-W.

Proper a l’E20, en el SE, apareixen altres estructures de combustió de dimensions
similars tot i que de tipologia diferent (E19 cubeta excavada al sediment). En tots
els casos es documenta una gran dispersió de cendres. 

SUPERFÍCIE I DIMENSIONS: 
La planta inicial té uns eixos màxims de 76x78 cm, una àrea de 0,45 m2 i un perí-
metre de 2,40 m.

La planta de la superfície rubefactada té uns eixos màxims de 0,59x0,52 m, una
àrea de 0,25 m2 i un perímetre de 1,8 m. El gruix màxim és de 4 cm (Fig.3), fent-
se pràcticament pla a l’est.

NOMBRE DE PLANTES I SECCIONS DISPONIBLES: 
E20N10: Secció Nord-Sud Estructura E20 de N10. 
Número 29 al 33 rubefacció.
Número 19 al 28 planta inicial. 
Número del 5 al 17 àrea de la taca de cendres.
E20WEN10: Secció E-W Estructura E20 de N10.
E20NSN10: Secció N-S Estructura E20 UA N10.

TOPOGRAFIA:
S’adequa al pendent general del nivell N10, amb un marcat pendent cap a l’est
–estabilitzant-se fins a gairebé tornar-se plana-, i suau cap el N-E de la cavitat. 

MICROESTRATIGRAFIA INTERNA:
S’han diferenciat els següents estrats:

-Sorres amb clastos de petites dimensions lleugerament carbonatat. El seu
color és idèntic a la part superior de l’estrat que el conté. Té 1 cm de gruix i
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una coloració clara.
-Sediment cendrós amb clastos de petites i mitjanes dimensions, amb una
coloració fosca molt intensa que contrasta amb el nivell superior.
L’acumulació d’aquest sediment és molt superficial a la zona perifèrica però
guanya potència cap al centre.
-Al sector N-E es localitza una petita acumulació de cendres gris clar.
-A la base s’observa sediment rubefactat que es concentra a la zona excava-
da. A la secció S-E, aparegueren alguns clastos de mitjanes dimensions frac-
turats i cremats a la base, que podrien correspondre a una deposició poste-
rior. Així mateix, es van poder constatar exemples puntuals de clastos rube-
factats en la seva totalitat, concentrats, alhora, a la mateixa zona.

OBSERVACIONS GENERALS:
-Doble pendent W-E i NE -que tendeix a fer-se pla cap el E-, seguint la dinà-
mica general de deposició dels materials geològics de la zona propera a la
estructura. 
-Marcada alteració tèrmica.
-El límit exterior estaria marcat per una lleu dispersió de cendres que dota al
fogar d’una primera forma quadrangular no comú. 
-Presenta una intrusió al S-W que podria respondre a una arrel o conillera
(Fig.4).
-Poc material.
-El sediment fora de l’estructura es composa de petits clastos i terra, la con-
sistència de la qual es fa lleugerament més forta segons ens apropem a la
paret de la cova, a on a més podem documentar una petita bretxa a on han
aparegut alguns materials. 
-A la secció sud, per sota del fogar, s’observa un nivell més fosc que podria
respondre a un altre fogar. 
-S’han documentat diverses estructures de combustió (E19 i E21) properes,
de dimensions similars.
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CARACTERÍSTIQUES DEL SEDIMENT: 

Substrat: 
Fogar localitzat a l’estrat geològic E de la secció Oest del testimoni. 
L’estrat base es correspon amb clastos de mitjanes i petites dimensions lleugera-
ment carbonatats. Presenta un color blanquinós. 

Material dins del fogar:
Apareix fauna de manera anecdòtica (N10/4919, 4920, 4936) que no presenta
alteració tèrmica.

Material al voltant del fogar:
A la superfície annexa al fogar, s’ha documentat escàs material arqueològic
corresponent a N10, alguns dels quals es localitzen a la bretxa propera a la paret.

Recollida de mostres:
S’han recollit mostres de sediment per a fer anàlisis de la composició de les cen-
dres. Tant a dins com a fora del fogar.

FOTOGRAFIES: 
Durant tota l’excavació del fogar s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de les sec-
cions, plantes i detalls de l’estructura que es troben al directori de fotos N10/E20
(DSC_ 0008 al DSC_ 0034 l’any 2007).
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N10 4664 Fogars Dins 30708 84447 3702
N10 4913 Fogars Dins 31160 84439 3890
N10 4914 Fogars Dins 30919 84481 3808
N10 4930 Fogars Dins 30827 84375 3796
N10 4931 Fogars Dins 30936 84304 3833
N10 4932 Fogars Dins 31136 84349 3887
N10 4704 Fogars Fora 31180 84763 3789
N10 4933 Fogars Fora 31654 84844 3913
N10 4934 Fogars Fora 31498 85135 3902
N10 4935 Fogars Fora 31056 85336 3770 Taula 2.- Sediment recollit del fogarE20 unitat arqueològica N10.
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3.1.3. Estructura de combustió E21 N10

NOM STRING:
E21N10; E21NSN10; E21WEN10

MORFOLOGIA GENERAL:
L’estructura es va localitzar el 2006 i no s’acabà de delimitar degut a la seva irre-
gular morfologia, que complicava la seva identificació. E21 es reconeix a partir
d’una taca cendrosa ovoide. Es va delimitar en planta degut al color dels sedi-
ments cendrosos que contrasten amb la matriu sedimentària de N10.
Posteriorment es procedí al buidat, establint com a línia directriu l’eix W-E: en una
primera fase s’excavà el sector Nord i posteriorment el Sud.

El fogar està en pendent i es diferencien dos lòbuls, un superior a la zona E en el
que apareix el focus de combustió (amb rubefacció) i un segon lòbul composat per
sediments grisos (cendres ??) i que a la part distal té un cert gruix. 

L’excavació de l’estructura va permetre determinar que era de dimensions reduïdes
ja que el focus de combustió, delimitat per la rubefacció, presenta unes dimensions
menors a la dispersió de sediments cendrosos procedents de l’estructura.

TIPUS DE FOGAR:
Fogar localitzat a dos metres de la paret de l’abric, a la part oest del jaciment.

La dispersió de les cendres del fogar pla crea una forma el·lipsoidal asimètrica
però la zona rubefactada presenta una forma circular de petites dimensions. 

ASSOCIACIÓ AMB ALTRES ELEMENTS DE COMBUSTIÓ: 
E21 s’associa a dues estructures més del mateix nivell arqueològic N10 i a distàn-

Estructura de combustió E21 N10
Campanya d’excavació 2006 i 2007
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cies inferiors a 1 metre: E19 i E20. E19 s’excavà durant la campanya 2006 i la E20
s’ha excavat aquesta campanya (veure protocols fogars E19N12 i E20N12).

Tot i la seva proximitat no està clar que aquests fogars estiguin interrelacionats, i
haurà d’analitzar-se la seva correlació microestratigràfica. Les tres estructures es
localitzen a la part oest del jaciment i pròximes a la paret de l’abric. E19 i E20
tenen una morfologia circular i presenten forts pendents com a E20. Tanmateix,
E21 no presenta cap tipus de pendent marcat, ni conforma una cubeta.

Tot i que la morfologia i dimensions de les tres estructures és diferent tenen com
a tret comú l’absència, de material arqueològic a l’interior.

SUPERFÍCIE I DIMENSIONS: 
La planta final té uns eixos màxims de 0,42 cms x 0,42 cms, una àrea de 1,45 m2

i un perímetre de 1,37 m.

La planta inicial és una dispersió de cendres, que delimita la zona. La dispersió de
cendres té uns eixos màxims de 1,22 x 0,47 m, una àrea de 4,89 m2 i un períme-
tre de 3,01 m. Gruix: 5,7 cm de gruix màxim a la secció N-S. 

NOMBRE DE PLANTES I SECCIONS DISPONIBLES: 
E21N10: Planta inicial, delimitant extensió de taques de cendres est.
E21N10: Planta final amb la delimitació de rubefacció.
E21NSN10: Secció N-S.
E21WEN10: Secció E-W.

TOPOGRAFIA:
Es posiciona sobre el pendent general del nivell N10 en aquesta zona subhoritzon-
tal (5º).

MICROESTRATIGRAFIA INTERNA:
S’ha diferenciat la seqüència següent:



-color cendrós: sorres fines amb clastos de petites dimensions, d’1-2 cm, poc
compacte. A la base apareix nivell de rubefacció en una petita àrea circular,
ja que la resta de l’estructura pertany a una gran dispersió de cendres. 
-color groc clar: sorres fines amb clastos de mitjanes i petites dimensions,
carbonatat en alguns punts. Pertany a la base de l’estructura i a la matriu del
nivell N10. Sediment no termoalterat de l’abric en aquesta zona. 
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Fig. 7.- Planta de l’estructurade combustió E21 de la unitatarqueològica N10. 

Fig. 9.- Secció sagital de l’estructura de combustió E21 de la unitat arqueològica N10. 

Fig. 8.- Secció transversal de l’estructura de combustió E21 de la unitat arqueològica N10.



OBSERVACIONS GENERALS:
L’estructura presenta una forma irregular, no homogènia ni simètrica, degut a la
dispersió de cendres.

La localització de la zona rubefactada es limita a una petita àrea circular situada
a l’est de l’estructura.

La zona de rubefacció està a la part superior del pendent (a la zona E) mentre que
el segon lòbul pel que s’expandeixen les cendres i sense rubefacció té un cert
gruix.

CARACTERÍSTIQUES DEL SEDIMENT: 

Substrat: 
L’estrat base es correspon amb clastos de mitjanes i petites dimensions lleugera-
ment carbonatats. Presenta un color blanquinós. 

Material dins del fogar:
El material arqueològic dins de l’estructura E21 és nul. Únicament s’han coorde-
nat varis fragments d’ossos indeterminables amb estigmes de combustió, i algu-
na resta de talla. Tampoc s’han pogut recuperar carbons.

Material al voltant del fogar:
L’excavació de l’estructura E21 es va realitzar quan pràcticament es va donar per
acabat el nivell 10 en aquesta zona. Durant la seva delimitació es va coordenar
algun material arqueològic, al voltant de l’estructura. Es pot corroborar la densi-
tat del material amb el registre del 2006.

RECOLLIDA DE MOSTRES:
Es van recollir diverses mostres de sediment en relació a l’estructura E21.
Aquestes mostres corresponen a la matriu que conformava l’interior del fogar, així
com a la matriu exterior, no termoalterada.
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FOTOGRAFIES: 
Durant l’excavació del fogar s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de les seccions,
plantes i detalls de l’estructura que es troben al directori de fotos N10/E21 (2007).
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Taula 3.- Sediment recollit del fogar E21 unitat arqueològica N10.

nom_nivell núm_peça nom_tmateria nom_tobjecte coord_x coord_y coord_z
N10 4916 Fogars Dins 32048 83205 3952
N10 4946 Fogars Dins 32048 83334 3938
N10 4945 Fogars Fora 32218 83597 3959



3.2.- Unitat arqueològica N12

A la campanya del 2007, l’activitat del treball de camp s’ha centrat especialment
en l’excavació de N12. S’ha actuat sobre una superfície aproximada de 10 m2 que
presenta continuïtat estratigràfica, contextual i tipològica en quant als artefactes
lítics recuperats. S’han coordenat 3386 objectes que es reparteixen en les cate-
gories desglossades a la taula 4. 

Hem comentat que els materials lítics es preserven millor que les restes de fauna,
tot i que hem observat que algunes roques metamòrfiques es veuen afectades per
algun procés físic-químic que encara no hem estat capaços de reconèixer, però
que provoca la seva destrucció. 

S’han recuperat carbons aïllats de petites dimensions i de difícil determinació
taxonòmica degut a la seva fragilitat. Aquestes restes antracològiques s’han indi-
vidualitzat com a mostres per a la seva possible datació radiomètrica.
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N12 2007 BN1G BN2G BNA BNE BP BP2G BPF BPI S.Def Total
Calcària 1 1 1 1 4
Quarsita 27 47 2 5 348 520 1411 92 6 2458
Quars 4 6 2 12
Sílex 12 54 78 32 118 6 300
Total Lític 39 101 2 6 431 552 1536 101 6 2774
Determinable 94 94
Indeterminab 267 267
Total Os 361 361
Carbó 11 11
Granes 3 3
Total 14 14
Sense Definir 1 236 237
Total S. Def 1 236 237
Total 3386

Taula 4.- Objectes coordenats a la unitat arqueològica N12.



Un altre indicador ambiental rellevant és la presència de llavors de Celtis austra-
lis. Aquestes restes carpològiques es venen detectant des de les primeres cam-
panyes d´excavació i considerem que haurien d´analitzar-se amb major detall ja
que considerar-les restes intrusives, en aquests moments, comença a ser ja una
explicació no gaire convincent.

Tot i que en aquesta campanya s’ha excavat una superfície de limitades dimen-
sions (10 m2) es confirmen els paràmetres que ens han permès descriure aques-
ta unitat arqueològica i que hem exposat al llarg d’anteriors informes (Mora et al
2002, 2004, 2005). N12 marca un trencament respecte al tipus d’aportació de
matèries primeres, en el que les roques metamòrfiques, elaborades a partir de
còdols que es recullen a la llera del Segre o als dipòsits esglaonats configurats pels
rius pirinencs (Peña 1993), són el material hegemònic en contraposició al sílex.

Tanmateix, si observem el nombre de nuclis (BN1G) i retocats (BN2G) s’aprecia
que aquest predomini no és absolut i proporcionalment el sílex és aportat de
forma preferent alhora de configurar retocats. Diversos indicadors com ara l’abun-
dància de peces corticals, la gran quantitat de residus generats durant les activi-
tats de talla i que es manifesten en la presència de peces amb fractures de talla
(accidents de siret o fractures transversals), així com l’abundància de microdébi-
tage, permeten constatar l’aportació de còdols de quarsita complets o ja inicialit-
zats a l’assentament, essent tallats in situ per a obtenir peces amb vores no reto-
cades, igualment efectives en tasques com ara el processat de la carn.

Però diversos atributs com la seva duresa i la impredectibilitat de la talla, ja que
tot i ser roques dures es fracturen fàcilment, i possiblement la menor capacitat
per a ser revifades, provoquen que el sílex sigui un material susceptible d’ésser
seleccionat. La intensa prospecció que s’ha vingut realitzant a la zona adjacent a
la Roca dels Bous adverteix de l’existència de com a mínim dos afloraments de
roques silícies amb atributs físics-químics i aptituds distintes davant de la talla i
que s’ubiquen a una distància d’uns 15 km (Mora 1988, Parcerisas 1999).
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Aquestes observacions inicials hauran de ser corroborades a partir de la caracte-
rització de les propietats tant de la seva composició físico-química, com d’altres
atributs qualitatius (accessibilitat als afloraments, aptitud per a la talla), bàsics
per a realitzar una reflexió tecno-econòmica rigorosa sobre aquesta important
activitat (Geneste 1991).

L’elevat nombre de nuclis recuperats durant aquesta campanya -sumats als d’al-
tres anys- permet disposar d’un conjunt numèricament important d’elements amb
els que abordar des d’una perspectiva tecnològica els sistemes tècnics del
Paleolític mitjà final. Aquest aspecte s’està demostrant bàsic per a definir possi-
bles diferències diacròniques dins del Musterià (Delagnes i Meignen 2006).

Juntament amb aquestes característiques generals sobre els artefactes lítics i que
encara estan en una fase inicial d’estudi, l’excavació de N12 a nivell contextual no
presenta una excessiva complexitat una vegada s’han establert les direccions per
les que transcorre aquesta unitat arqueològica. Com veurem, pendents i d’altres
elements delimiten un volum amb certes especificitats microtopogràfiques.

D’una banda s’han detectat i excavat dues noves estructures de combustió E5N12
i E6N12, la descripció de les quals s’inclou més endavant en aquesta memòria.

Quant al desenvolupament en planta i dispersió vertical, aquest no presenta una
dinàmica molt distinta a la que s’ha descrit en anteriors memòries. N12 es loca-
litza per sota de N10 després d’un estrat estèril, amb un gruix que varia entre 30
i 50 cm (Fig. 10).

La gran quantitat de material recuperat fins el moment dificulta la possibilitat de
detectar canvis en la distribució de materials en planta. Tanmateix, aquesta obser-
vació s’ha de matisar i comencen a configurar-se àrees amb densitats desiguals.
En pròximes campanyes d’excavació es podrà determinar si existeix una estruc-
turació micro-espacial o d’usos diferents de la superfície de l’abric, tal i com s’ha
defensat en d’altres jaciments de Paleolític mitjà del nord-est de la península
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Ibèrica (veure per exemple Vallverdu et al 2005). 

Aquesta qüestió és sens dubte de gran interès en referir-nos a les gents neander-
tals, però l’experiència que ens proporciona l’excavació N10 permet suggerir que
possiblement aquests canvis de densitat més que relacionar-se amb usos dife-
rents de l’espai, en el cas de la Roca del Bous han de posar-se en relació amb
altres variables com ara el grau d’intensitat de les ocupacions i la pròpia dinàmi-
ca sedimentària del jaciment. 

Com veurem més endavant, tot i no ser tant precís com N10, vàries observacions
contextuals denoten que N12 igualment conforma un palimpsest derivat d’un
nombre indeterminat d’ocupacions.

La dispersió vertical del nivell denota que a nivell transversal, en sentit E-W, pre-
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Fig. 10.- Distribució en planta dels objectes coordenats a la UA N12. En negre la campanya del2007.



senta un lleuger pendent cap a l’oest i una dispersió vertical que varia entre 5-10
cms, amb un desenvolupament força homogeni al llarg d’aquesta direcció (Fig.
11).

La secció sagital presenta una geometria més irregular. La zona adjacent a l’ac-
tual paret de l’abric, presenta un lleuger pendent cap el nord al llarg d’un metre
aproximadament. A la seva part central s’estabilitza i torna a tenir un marcat pen-
dent cap el sud. En aquesta zona sud, el nivell es desestructura i adquireix un
gruix de prop 25-30 cms (Fig. 12).

N12 té una estructura convexa però als seus extrems N i S el nivell adquireix un
cert gruix. Suggerim que aquestes zones distals podrien correspondre a àrees
amb un ritme d’acumulació sedimentari més ràpid que el que s’aprecia a la zona
central. Aquestes cubetes sedimentàries naturals capten major quantitat de sedi-
ments que les zones planes adjacents. Com a resultat preliminar destacar que
aquestes escasses dispersions verticals suggerides per les seccions verticals no
avalen que siguin conseqüència d’una única ocupació. La hipòtesi d’un palimpsest
resultant de vàries visites no ha de descartar-se tal i com veurem a continuació.
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Fig. 11.- Secció tranversal d’Y=81214 amb una variable oculta de 250 mm.

Fig. 12.- Secció sagital d’X=34024 amb una variable oculta de 250 mm. 
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3.2.1.- Estructures de combustió

En aquesta unitat arqueològica hem excavat fins el moment 5 estructures de com-
bustió (Fig. 13). Com es va comentar en informes anteriors (Mora et al 2002), es
va poder descriure un fogar de grans dimensions (E1) situat a la zona est de la
superfície excavada que incloïa al seu interior l’estructura E3. Al costat d’aquest
fogar de grans dimensions es va documentar E2, tot i que desconeixem quin tipus
de relació temporal pot establir-se entre elles. Tant E2 com E3 són de petites
dimensions, especialment quan es comparen amb E1, tot i que les seves dimen-
sions no són dissonants amb fogars excavats a N10. 

Durant aquesta campanya s’han excavat 2 estructures de combustió E5 i E6 que
es localitzen a la zona nord de la superfície excavada al costat de l’actual paret de
l’abric. Un element contextual important és que apareixen estratigràficament
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Fig. 13.- Estructures de combustió documentades fins el moment a la unitat arqueològica N12.



superposades (Fig. 13), fenomen en absolut anòmal, i que ha estat detectat a N10
i N12. Aquests fogars seran descrits de forma pormenoritzada més endavant.

Volem indicar que presenten característiques comuns als descrits en campanyes
anteriors, tractant-se d’estructures el·lipsoidals de dimensions mitjana-petita que
s’instal·len seguint el pendent natural del nivell, sense cap tipus d’acondiciona-
ment com pedres o d’altres elements delimitadors que puguin relacionar-se amb
la retenció de calor o altres activitats domèstiques. És a dir, segueixen pautes no
gaire diferents a les esmentades al referir els fogars de N10, pels que afirmàvem
es privilegià la seva instal·lació en presència de pendents i adjacents a la paret de
l’actual abric.

E5 ha estat excavada en la seva totalitat i es superposa a l’estructura anterior E6,
més antiga. Aquesta última presenta continuïtat a la zona no excavada. Com a
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Fig. 14.- Posició en planta de les estructures de combustió E5 i E6 de la unitat arqueològica N12. 



característica general assenyalar que ambdós s’adscriuen a N12, tal i com s’ob-
serva a la secció transversal (Fig. 15). Ambdues estan separades per un estrat
sedimentari d’escàs gruix no termoalterat i que permet la seva diferenciació estra-
tigràfica. Això suggereix dos esdeveniments d’ocupació separats per un lapse
temporal difícil de precisar. 
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Fig. 15.- Secció transversal Y= 83214 amb una variable oculta de 250 cms. Podem veure en seccióles estructures de combustió E5 (gris) i E6 (taronja) de la unitat arqueològica N12. 



3.2.2.- Estructura de combustió E5 N12

NOM STRING:
E5N12: Planta inicial estructura E5 unitat arqueològica N12
E5N12NS: Secció Nord-Sud estructura E5 unitat arqueològica N12
E5N12EW: Secció Est-Oest estructura E5 unitat arqueològica N12

MORFOLOGIA GENERAL:
Es localitza a les coordenades X=33800 Y=83000. És un fogar pla de forma ovalada.

La seva forma es va delimitar totalment en planta en base a la distinta coloració
dels sediments. Posteriorment es va procedir al buidat del mateix dividint el fogar
en quatre parts, buidant-ne en primer lloc dues d’elles, oposades, i posteriorment
les altres dues.

TIPUS DE FOGAR:
Fogar pla de forma oval. Té un lleuger pendent cap el nord de l’abric.

ASSOCIACIÓ AMB ALTRES ELEMENTS DE COMBUSTIÓ: 
L’estructura E5 de la unitat arqueològica N12 es troba associada amb l’estructura
E6, que es troba estratigràficament per sota d’aquesta. Es tracta de dos fogars
superposats.

SUPERFÍCIE I DIMENSIONS: 
La planta inicial té uns eixos màxims de 0,80 x 0,47 metres, una àrea de 0,31 m2
i un perímetre de 2,13 metres. Les cendres tenen un gruix màxim de 0,067 m. 

NOMBRE DE PLANTES I SECCIONS DISPONIBLES: 
E15N12.- Planta inicial en la que es delimita la superfície de cendres. 
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Estructura de combustió E5 N12
Campanya d’excavació 2007



E5N12NS: Secció N-S Estructura E5 de N12. 
E5N12EW: Secció E-W Estructura E5 de N12.

TOPOGRAFIA:
S’adequa al pendent general del nivell N12 en aquesta zona, amb un pendent lleu-
gerament marcat cap el nord. 

MICROESTRATIGRAFIA INTERNA:
S’ha diferenciat un únic estrat a l’interior del mateix, sense observar cap canvi
dins d’aquest. Estrat de sediments grisosos amb clastos de petites (3-5 cm) i mit-
janes dimensions (10-15 cm). La matriu del sediment es composa de sorres fines.
A la base de l’estructura s’observa un color més intens ataronjat que s’interpreta
com la rubefacció.

OBSERVACIONS GENERALS:
Es tracta d’un fogar pla de forma ovalada. A l’interior del mateix s’ha localitzat
abundant material arqueològic.

CARACTERÍSTIQUES DEL SEDIMENT: 

Material dins del fogar:
Abundant material arqueològic, tant lític com fauna a l’interior de l’estructura. El
material lític és tant en quarsita com en sílex, alguns termoalterats i d’altres no.
Les restes de fauna son petits fragments pràcticament tots cremats.

Material al voltant del fogar:
A la superfície annexa del fogar s’ha documentat abundant material arqueològic
corresponent a la unitat arqueològica N12. 

RECOLLIDA DE MOSTRES:
S’han recollit mostres de sediment per a fer anàlisis de la composició de les cen-
dres. S’han recollit 3 tubs de sediment de l’interior del fogar que tenen el nº de
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coordenat 11452. I altres 3 tubs de sediment de fora del fogar que tenen el nº de
coordenat 11451.

FOTOGRAFIES: 
Durant tota l’excavació del fogar s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de les sec-
cions, plantes i detalls de l’estructura, que es troben al directori de fotos N12/E5. 
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Fig. 16.- Planta de l’es-tructura de combustió E5de la unitat arqueològicaN12.

Fig. 17.- Secció trans-versal de l’estructura decombustió E5 de la uni-tat arqueològica N12.

Fig. 18.- Secció sagital de l’estructura de combustió E5 de la unitat arqueològica N12.

N12 11451 Fogars Fora 34060 83137 4252
N12 11452 Fogars Dins 33717 82849 4272

Taula 5.- Objectes coordenats a la unitat arqueològica N12.



3.2.3.- Estructura de combustió E6 N12

NOM STRING:
E6N12: Planta inicial estructura E6 unitat arqueològica N12.
E6N12NS: Secció Nord-Sud estructura E6 unitat arqueològica N12.
E6N12EW: Secció Est-Oest estructura E6 unitat arqueològica N12.

MORFOLOGIA GENERAL:
Es localitza a les coordenades X= 33500 Y= 83000. S’ha excavat una part del
mateix, pel que no podem saber la forma que presenta, tot i que és possible que
es tracti d’un fogar oval i possiblement en cubeta (Fig. 19).

Es va delimitar una part de la seva planta en base a la distinta coloració dels sedi-
ments. Només es va delimitar una part de la superfície, ja que durant el procés
d’excavació es va detectar que l’estructura continuava cap a la secció nord-oest i
nord, de manera que faltaria acabar de delimitar aquesta part de l’estructura.
Posteriorment es va procedir al buidat de la part delimitada de la estructura.

TIPUS DE FOGAR:
Fogar, possiblement en cubeta, es va delimitar només una part de l’estructura. És
possible que es tracti d’una estructura major ja que una part de la mateixa tenia
continuïtat cap a la secció nord-oest i nord de la paret.

ASSOCIACIÓ AMB ALTRES ELEMENTS DE COMBUSTIÓ: 
L’estructura E6 de la unitat arqueològica N12 es troba associada amb l’estructura
E5. Estratigràficament es posiciona per sota d’aquesta. Es tracta de dos fogars
superposats.
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Estructura de combustió E6 N12
Campanya d’excavació 2007



SUPERFÍCIE I DIMENSIONS: 
No està acabat d’excavar, s’ha de continuar al 2008. 

NOMBRE DE PLANTES I SECCIONS DISPONIBLES: 
E6N12: Planta inicial en la que es delimita la superfície de cendres.
E6N12NS: Secció Nord-Sud Estructura E6 de  N12 (Fig. 20). 
E6N12EW: Secció Est-Oest Estructura E6 de N12 (Fig. 21).

TOPOGRAFIA:
S’adequa al pendent general del nivell N12 en aquesta zona, amb un pendent lleu-
gerament marcat cap el nord. 

MICROESTRATIGRAFIA INTERNA:
S’han diferenciat els següents estrats:

-Estrat de sediments marrons foscos, sense cap clasto o algun clasto aïllat
de petites dimensions. En el centre de la part excavada de l’estructura el
gruix d’aquest estrat era major, en la resta el gruix era menor. La matriu del
sediment és de sorres fines.
-A la base de l’estructura s’observa un color més intens i vermellós que s’in-
terpreta com la rubefacció.

OBSERVACIONS GENERALS:
Es tracta d’un fogar, possiblement, en cubeta, però faltaria acabar d’excavar l’es-
tructura per comprovar-ho. A l’interior s’ha localitzat abundant material arqueolò-
gic.

CARACTERÍSTIQUES DEL SEDIMENT: 

Material dins del fogar:
Abundant material arqueològic, tant lític com fauna a l’interior de l’estructura. El
material lític és tant en quarsita com en sílex, alguns termoalterats i d’altres no.
Les restes de fauna, són petits fragments pràcticament tots cremats.
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Material al voltant del fogar:
A la superfície annexa del fogar s’ha documentat abundant material arqueològic
corresponent a la unitat arqueològica N12. 

RECOLLIDA DE MOSTRES:
S’han recollit mostres de sediment per a fer anàlisis de la composició de les cen-
dres. S’han recollit 3 tubs de sediment de l’interior del fogar que tenen el nº de
coordenat 12426. I uns altres 3 tubs de sediment de fora del fogar que tenen el
nº de coordenat 12427.  

FOTOGRAFIES: 
Durant tota l’excavació del fogar s’ha realitzat un seguiment fotogràfic de les sec-
cions, plantes i detalls de l’estructura que es troben al directori de fotos N12/E6.
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Fig. 19.- Planta de l’estructura de combustió E6 de la unitat arqueològica N12.

N12 12426 Fogars Dins 33839 82974 -4262
N12 12427 Fogars Fora 33736 82752 -4253

Taula 6.- Objectes coor-denats a la unitatarqueològica N12.
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Fig. 20.- Secció transversal de l’estructura de Combustió E6 de la unitat arqueològica N12.

Fig. 21.- Secció sagital de l’estructura de Combustió E6 de la unitat arqueològica N12.



3.3. Estacions topogràfiques de la cavitat

A causa de l’evolució dels treballs de camp i, al mateix temps, a la pròpia degra-
dació dels materials que s’utilitzen per posicionar les estacions topogràfiques, al
llarg dels anys aquestes s’han de modificar o, fins i tot en alguns casos, arriben a
desaparèixer.

Amb l’objectiu de conservar i ampliar el registre d’estacions topogràfiques, essen-
cials per a posicionar el teodolit làser, hem decidit reposar-ne vàries. Aquests
punts topogràfics són essencials per a la tasca de contextualització del registre
arqueològic.

La llista actual de punts topogràfics disponibles amb les seves respectives coorde-
nades tridimensionals i la seva descripció es pot veure en la taula 7. 

La seva distribució en planta abasta tota la superfície que presenta la Roca dels
Bous. Els punts es distribueixen entre punts de quadrícula cimentats, punts posi-
cionats a la paret de l’abric o en blocs que formen part de l’estructura de l’abric
(Fig. 22).

Memòria Roca dels Bous 2007 37

Taula 7.- Estacions topogràfiques de la Roca dels Bous.

nom_nivell coord_x coord_y coord_z
ST1 33994 77354 3952
ST2 37046 75322 4071
ST3 22005 83991 3036 Estació de referència habitual
ST21 34065 76792 3623 Pintura a la pedra a mig camí de l’entrada
ST24 28864 86450 1986 Pintura a la paret al NW de l’abric alineació deX=29  Z=0
ST26 19398 86096 2375 Barnilla provisional darrera de l’estació habitual
ST22 48088 79430 -1991 Pintura a la paret al NE de l’abric al costat delmur Z=0
ST23 47347 80076 -2913 Centre del paravolt a la paret de l’abric alinea-ció X=80
ST25 28930 86476 -1989 Pintura a la paret al NW de l’abric alineació deX=29  Z=0
2002 30273 79043 -4024 Meitat del camí
329 36358 81218 -3355 Al costat del bloc de l’excavació; clau al terrade l’excavació
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Fig.22.- Planta de la Roca dels Bous amb la posició de les estacions topogràfiques.



4. Conclusions preliminars

La campanya del 2007 presenta nombrosos elements de continuïtat respecte a la
dinàmica i funcionament de les unitats arqueològiques N10 i N12 de la Roca dels
Bous. Aquests nivells es venen excavant des de fa uns quants anys, concretament
des del 2001 i 2002 respectivament, però la seva evolució contextual i de regis-
tre arqueològic (essencialment lític) comença a definir diverses qüestions d’inte-
rès que requereixen si bé no explicar, sí al menys explicitar ja que estan confor-
mant les hipòtesis de treball que donen sentit al projecte que es pretén abordar
en els pròxims anys.

De la mateixa manera, aquesta continuïtat dins d’un moment històric com el que
representa el Paleolític mitjà, habitualment definit com a monòton i reiteratiu, fa
necessari exposar elements de discontinuïtat que comencen a albirar-se, especial-
ment com a conseqüència dels resultats obtinguts durant aquesta campanya.

Hem comentat que N10 s’ha excavat per una superfície aproximada de 55 m2 i en
la que s’adscriuen 21 fogars. Aquestes estructures de combustió, especialment
l’acumulació enregistrada al sector W, assenyala que tot i l’escassa dispersió ver-
tical d’aquest nivell, no és el resultat d’un únic esdeveniment d’ocupació.
Fenòmens similars han estat reconeguts a l’acumulació E i S. No insistirem sobre
una qüestió exposada reiteradament en aquesta memòria i que s’ha argumentat
amb detall en d’altres (Martínez et al 2004, 2006).

Paral·lelament, sorgeix l’interrogant de com establir mecanismes que permetin
vincular diferents espais a una mateixa ocupació. l’estudi sobre el remontatge lític
realitzat a N10 confirma la noció d’una escassa interacció entre zones (de la Torre
et al 2006). És a dir, pensem que aquestes acumulacions són independents. l’es-
cenari que proposem passa per considerar-les com a ocupacions espacialment
limitades, que poden instal·lar-se en una o en vàries zones.

Un dels indicadors d’aquesta instal·lació és la presència de fogars que general-
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ment tenen una estructura simple i sense delimitadors exteriors (pedres) que
puguin relacionar-se amb la retenció de calor o amb activitats domèstiques com
ara el processat d’animals. Tanmateix, s’aprecia la seva ubicació preferent al vol-
tant de la paret de l’actual abric i en pendent. Aquests atributs semblen indicar el
seu ús com a calefactors. 

De la mateixa manera, a l’instal.lar-los intencionalment sobre pendents, a part
d’indicar que la microtopografia de l’abric és un element contextual important, pot
indicar un atribut important del comportament neandertal. Considerem que exis-
teix cert interès per orientar-los cap a determinades zones de l’abric, i que a mode
d’hipòtesi suggerim que pot relacionar-se com una funció lumínica, dirigida a acla-
rir sectors concrets d’aquestes superfícies. La implicació d’aquestes estructures en
activitats domèstiques com ara el processat d’animals, tot i que possible, és difí-
cil de precisar degut al mal estat de conservació de la fauna. 

Juntament als fogars, la fugacitat de les ocupacions desenvolupades a la Roca dels
Bous deriva de les propietats de l’instrumental lític. Aquests artefactes elaborats
bàsicament sobre sílex denota vàries implicacions. d’una banda, el sílex no és un
material estrictament local, sinó que requereix el seu transport en un radi que
actualment podem establir al voltant dels 15 Km (Mora 1988, Parcerisas 1999).
Proposem l’aportació de segments de reduïdes dimensions i que generen artefac-
tes de petites dimensions.

Moltes de les peces de N10 presenten traces d’un fort stress funcional que es plas-
ma en la sobreexplotació dels nuclis, el retoc per tota la vora de la peça, la repa-
ració de peces fracturades i el carronyeig d’instruments abandonats prèviament
(Mora et al 2004, Martínez et al 2006). Aquesta sistemàtica de reciclatge i sobre-
explotació d’uns limitats recursos com els que suposen els nuclis i artefactes en
sílex recuperats. Aquesta impressió general de peces de petites dimensions s’ha
verificat igualment quan han pogut ser reconstruïdes per mitjà del remontatge (de
la Torre et al 2006).
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Pot resultar sorprenent aquesta intensa acció sobre materials de petites dimen-
sions que impliquen el seu transport des de certes distàncies, quan les roques
metamòrfiques són abundants en el paisatge. De fet es detecten a menys de 50
metres de l’assentament.

N12 presenta semblances i importants diferències respecte a N10. Un element
important a tenir en compte és que aquestes dues unitats arqueològiques estan
separades per un estrat estèril de com a mínim 30 cm de gruix, pel que poden
ésser tractades com a entitats discretes i separades per un lapse temporal que no
podem establir, però durant el qual l’assentament és desocupat. 

Hem assenyalat que a N12, tot i l’escassa dispersió vertical que presenta el regis-
tre arqueològic, s’identifiquen fenòmens d’interestratificació de fogars, tal i com
passava a N10, que adverteixen que aquest nivell és el resultat d’un nombre inde-
terminat de visites. l’excavació de les estructures de combustió E5 i E6 és redun-
dant amb el que s’ha observat en d’altres zones del nivell (Mora et al 2002). 

Igualment és interessant retenir que aquests dos fogars s’instal·len en pendent i
a prop de la paret de l’actual abric, tal i com vèiem a l’acumulació W de N10.
¿Funcions similars? o ¿pot ésser un patró conductual que regeix els coneixements
pirotècnics de la gent del Paleolític mitjà? Aquesta qüestió mereixerà ser investi-
gada en el futur, tal i com s’exposarà més endavant a l’apartat 6 de la present
memòria. 

Tot i així, assistim a una important variació en el component lític.
Desafortunadament, com passa a N10, les restes de fauna estan mal preserva-
des. Però tot i així s’aprecia una major densitat de restes òssies que les recupe-
rades a la unitat arqueològica anterior. Aquesta noció és paral·lela a l’increment
d’artefactes lítics observada a N12, que tot i haver-se excavat al voltant dels 25
m2 , és a dir la meitat de la superfície de N10, s’han coordenat més del doble d’ar-
tefactes. 
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De la mateixa manera, a N10 afirmàvem que el material es posiciona al voltant
de 3 acumulacions més o menys discretes. A N12 s’intueixen concentracions però
el que caracteritza aquesta unitat arqueològica és la continuïtat de material al
llarg de la superfície excavada. Això suggereix que N12 preserva un tipus diferent
d’ocupació no tant polaritzat al voltant de concentracions com la que s’observa a
N10. 

Aquest fenomen coovaria amb la importància que adquireixen les roques meta-
mòrfiques i que numèricament representen prop del 90% del tecno-complex lític.
Això suggereix que l’abastiment de roques locals articula el funcionament d’aques-
ta ocupació, i en gran mesura degué de ser així ja que l’adquisició regular de
materials amb els que elaborar instrumental és una activitat bàsica per a assegu-
rar una certa estabilitat en l’ocupació. 

Tanmateix, el sílex, tot i que numèricament representa un baix percentatge, con-
tinua presentant uns paràmetres similars als descrits a N10. Proporcionalment el
sílex es retoca més que la quarsita, i els nuclis de sílex permeten inferir aquesta
noció de sobreexplotació anteriorment exposada. Aquesta intensa reducció igual-
ment s’aplica als nuclis de roques metamòrfiques. Aquesta observació permet
inferir que és un atribut cultural seleccionat per uns sabers tècnics que es trans-
meten al llarg d’una àmplia escala temporal. Possiblement aquestes opcions for-
men part de la tradició tècnica de les gents neandertals del Prepirineu Oriental i
que es manifesta en d’altres jaciments de la zona, per exemple a Tragó
(Castañeda i Mora 1999, Mora et al 2004, Casanova 2007).

Però aquestes diferències -que deriven d’observacions preliminars- suggereixen
que entre N12 i N10 s’han produït canvis en l’ús de l’assentament. La variació en
l’adquisició de matèries primeres pot considerar-se com un indicador que les gents
que vingueren a N12 i N10 no ho van fer pels mateixos motius. 

Determinar les implicacions d’aquesta inferència ha de ser un dels eixos que guiïn
l’excavació i posteriorment l’anàlisi dels contexts i artefactes recuperats a N10 i
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N12. Proposem que un estudi comparatiu d’aquests dos conjunts, tot i les seves
evidents limitacions, permetran obtenir una imatge més precisa dels últims nean-
dertals que poblaren les serres exteriors del Prepirineu. 

Una qüestió que assumim com a descomptada és que tecno-tipològicament N10 i
N12 són tecno-complexes que es poden adscriure al Paleolític mitjà. La presència
de mètodes de debitage levallois i discoïde, seguint la definició dels paràmetres
tècnics proposats per Boëda (1993) es dirigeixen a obtenir essencialment ascles,
mentre que làmines o puntes, tot i que presents són molt escasses. La configura-
ció per mitjà del retoc s’orienta cap el disseny de vores denticulades (rascadores
denticulades i osques) mentre les vores rectes o amb retocs escalariformes són
marginals. Assenyalar la presència de peces amb retoc abrupte, tot i que no s’han
detectat làmines o productes que suggereixin la seva possible adscripció al
Paleolític superior. 

Aquesta reflexió ha de relacionar-se amb una altra qüestió circumscrita a l’àmbit
de la Roca dels Bous com un assentament que cronomètricament es posiciona dins
d’una franja radiomètrica crítica i que està en l’origen de diverses controvèrsies
que afecten al Paleolític mitjà de la vessant sud dels Pirineus, i que es relaciona
amb l’obtenció d’un registre cronomètric fiable per a aquest període.
Exemplificarem aquesta qüestió a partir de diversos casos en els que a partir de
les datacions 14C, s’han inferit importants implicacions paleoantropològiques.

L’excavació de la Cueva de la Fuente del Trucho, un jaciment localitzat a la serra
de Guara, al Prepirineu d’Osca, ha proporcionat un tecno-complex lític no molt
diferent del de la Roca dels Bous. A partir dels resultats de dues datacions sobre
os, aquests excavadors l’atribueixen a un Paleolític superior final “arcaïtzant” (Mir
i Salas 2000). Preferim remetre la nostra resposta a l’apartat 6 d’aquesta memò-
ria, ja que a la Roca dels Bous es detecten anomalies similars a les descrites en
aquest jaciment. 

Una altra discussió, no menys rellevant, deriva del debat que des dels anys 90 s’ha
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postulat a favor d’una ràpida irrupció d’Homo sapiens anatòmicament modern a la
Península Ibèrica. La sèrie de datacions 14Ce obtingudes a l’Abric Romaní al vol-
tant del 40 kyr, denoten la irrupció d’una nova espècie amb noves pautes tècni-
ques i de comportament (Bischoff et al 1994). Tot i així, s’obvia que el context del
que procedeixen aquestes datacions no està ben precisat. 

Aquest escenari gaudeix de major consens a l’Arbreda. El radical canvi tecno-tipo-
lògic detectat entre els nivells de Paleolític mitjà final i els del Paleolític superior
inicial juntament amb les datacions per 14C AMS, avalarien la noció d’un reem-
plaçament poblacional abrupte (Bischoff et al 1989), possibilitat que els excava-
dors d’aquest jaciment segueixen mantenint a l’actualitat (Maroto et al 1996,
Maroto et al 2006). 

Aquesta proposta ha estat criticada per diversos motius (veure p. ex. Zilhao 2000)
i no ens hi extendrem en la seva exposició, ja que transcendeix els límits d’aques-
ta memòria referida bàsicament als treballs de camp realitzats durant la campan-
ya del 2007.

Però aquesta observació és redundant amb l’observació que s’ha vingut citant
durant els últims anys a l’afirmar-se la pervivència dels Neandertals als Pirineus
molt per sota de la barrera del 40 Kyr. Els jaciments de Paleolític mitjà final a
Ermitons (Maroto et al 1996) o Fuentes de San Cristobal (Rossell et al 2001) dis-
posen de dates per 14C AMS que podrien suggerir aquesta possible perdurada, en
un moment en el que s’assumeix la irrupció de Homo sapiens modern en el nord-
est de la península Ibèrica. 

La única datació per a la Roca dels Bous (veure més endavant a l’apartat 6 per a
una discussió més pormenoritzada), continua sent un element de reflexió a l’ho-
ra d’avaluar aquests tipus d’escenaris que configuren la denominada “frontera de
l’Ebre” (Zilhao 2000). Esperem que en pròxims anys, aquest jaciment aporti nous
elements de discussió amb els que testar la validesa d’aquest tipus d’inferències,
les quals no hem d’oblidar s’han establert a partir d’un nombre extremadament
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baix de dates i en contexts moltes vegades no gaire precisos. 

Com a reflexió final, assenyalar que la continuïtat de les tasques d’excavació a la
Roca dels Bous reportaran diferents elements de reflexió a partir dels que analit-
zar el comportament dels Neandertals del nord-est de la Península Ibèrica. 

Les diferents línies argumentals exposades en aquesta memòria, reflecteixen l’es-
pectre d’àmbits d’investigació que actualment estan en curs. A l’apartat 6 es for-
malitza una proposta amb la que abordar l’estructuració dels treballs i analítiques
que considerem prioritàries a realitzar en els pròxims anys en aquest jaciment.  

En gran mesura l’èxit d’aquest projecte dependrà de que aquests estudis especia-
litzats puguin ésser duts a terme. És per això que hem considerat oportú remetre
aquestes qüestions a aquest apartat concret. d’executar-se aquestes línies segu-
rament podrem disposar d’informacions bàsiques amb les que analitzar el com-
portament i la forma de vida dels últims neandertals que visqueren als Prepirineus
Orientals.
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5. Mesures adoptades a fi d’evitar la degradació de les restes

Algunes de les seccions i gran part de la superfície per la que es desenvolupa la
unitat arqueològica N12 estan en curs d’excavació. Davant el risc de deixar-les en
exposició a l’acció dels agents atmosfèrics i el trànsit de persones, hem optat per
construir una tarima de fusta recolzada sobre elements constructius. Aquesta
estructura de fusta ha estat recoberta amb geotèxtil, cobrint i protegint la super-
fície tapada. Per sobre s’ha cobert amb pedres i sediments del terreller per evitar
que es destapi la superfície protegida.

Igualment, a les seccions es va aplicar geotèxtil, i s’ha construït un mur de pedra
seca fins a l’alçada del nivell del sòl no excavat, a fi d’evitar que s’esfondri amb el
pas del temps. 
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Fig. 23.- Vista general de com queda protegida la superfície d’excavació de la Rocadels Bous a la campanya del 2007.



6. Proposta d’anàlisis pluridisciplinars a dur a terme per a una millor
interpretació del jaciment. 

Una de les qüestions que ha esdevingut més important a la Roca dels Bous és la
determinació del seu rang cronomètric. Des d’inicis dels 90 s’obtingueren dues
datacions 14C AMS al laboratori de la Universitat d’Arizona, Tucson (referències
AA) que advertien que aquest jaciment es podria adscriure a un Paleolític mitjà
tardà o final. A fi de verificar aquests resultats es van enviar vàries mostres sobre
ossos cremats i sense cremar, així com una mostra de carbó al laboratori
Amströng de la Universitat de Uppsala (referència Ua). Els resultats obtinguts i les
observacions bàsiques poden consultar-se a la taula 8.

Aquests resultats han estat discutits en detall recentment i ens  remetem a aques-
ta publicació (Martínez et al 2006). Com advertíem, aquests fenòmens no són
exclusius d’aquest jaciment i anteriorment comentàvem que a Fuente del Trucho
s’han publicat datacions similars, concretament dues dates 19060+80 BP (Beta
72393) per al nivell LBB, i 22460+150 BP (Beta 80691) per al nivell AR, que han
dut a posicionar aquests conjunts lítics dins del Pleniglacial superior (Mir i Salas
2000) (veure apartat 4).

Tot i que en principi aquests resultats semblen força desalentadors, han d’expo-
sar-se algunes consideracions. La Roca dels Bous, com la pràctica totalitat de jaci-
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UA Referència 14C BP 13 C 0/00 Mostra Bibliografia
R3 AA-6481 38800+1200 Carbó aïllat Terradas et al 1993S1 AA-6480 > 46900 Carbó aïllat
R3 Ua-21493 18110+170 - 19,5 Os aïllat. Lleugerament termoalterat.

Martínez et al 2006

N-10 Ua-21494 16515+145 - 12,5 Os aïllat. Lleugerament termoalterat.
N-10 Ua-21899 > 43000 - 25,6 Carbó aïllat
R8 Os aïllat no crematno tractada perproblemes tècnics
N-10 Os aïllat no cremat. sense col·lagen per a ser tractada
S1 Os aïllat no cremat. sense col·lagen per a ser tractada

Taula 8.- Datacions radiomètriques realitzades a la Roca dels Bous.



ments que s’engloben dins de la franja radiomètrica 45-25 Kyr, és difícil de datar
(veure p.ex. Montes et al 2001). Varis fenòmens d’incidència planetària –com ara
canvis de polaritat en el camp magnètic terrestre (les denominades excursions
Laschamp i Mono Lake)- provoquen fortes variacions en el contingut de CO2
atmosfèric, el que podria estar a la base de la imprecisió cronomètrica que carac-
teritza a les datacions 14C d’aquest període.

Un segon fenomen no menys important és l’escàs coneixement que actualment es
disposa sobre els mecanismes fòsil-diagenètics que poden provocar l’alteració del
col·lagen ossi o l’absorció de 14C més recent a les mostres de carbó (veure un
resum a Martínez et al 2006). Aquests elements contaminants poden ser la causa
d’importants errors de càlcul de la mostra i afecten a la datació.

En els últims anys s’estan aplicant mètodes dirigits a depurar aquests contami-
nants. Tècniques com ara la ultrafixació de col·lagen (Jacobi et al 2006) o l’extrac-
ció al buit i grafitització del carboni purificat (Pigati et al 2007), són mètodes en
fase experimental però els resultats inicials dels quals són força prometedors.

Les datacions de la Roca dels Bous, especialment les obtingudes al laboratori de
Uppsala, adverteixen de com d’inadequat pot ser enviar mostres de jaciments que
cronomètricament s’ubiquen en el límit del mètode de datació a laboratoris comer-
cials o que no han desenvolupat protocols d’eliminació de residus. 

L’alternativa resideix en optar per laboratoris de datació dirigits essencialment a
la investigació de l’isòtop 14C. Actualment són pocs els centres que es dediquen
a aquest tipus d’investigació i generalment tracten un nombre baix de mostres per
any. Aquests factors redunden en que el processat de les mostres sigui més lent
i generalment més car.

Estem en contacte amb dos laboratoris d’investigació, el laboratori d’Oxford en el
que s’ha desenvolupat el mètode d’ultrafixació de col·lagen, mètode recomanable
per a mostres sobre os i petxina; i el laboratori de la Universitat d’Arizona-Tucson
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en el que s’està desenvolupant el mètode de la purificació del carboni. 

Juntament al desenvolupament d’un programa d’obtenció d’un marc cronomètric,
es fa necessari realitzar un programa rigorós de mostreig dirigit a determinar la
presència de palinomorfes i fitòlits. Observacions pròpies i diversos estudis preli-
minars adverteixen que la matriu sedimentària de la Roca dels Bous no és propi-
cia per a la conservació d’aquests bio-indicadors. 

Com a alternativa proposem que abans d’avaluar la viabilitat de realitzar aquest
tipus d’anàlisi i desenvolupar un projecte paleoambiental concret per a aquest
jaciment, seria precís realitzar diferents mostreigs per a analitzar el significat d’a-
questes mostres. Suggerim la realització d’un mostreig seguint el protocol que ens
remeti el responsable de les diferents analítiques anteriorment exposades.  

La construcció d’una litoteca per a la zona del Prepirineu és una tasca que ha de
ser abordada de forma urgent. Els diferents treballs de prospecció han permès
identificar varis afloraments en el contacte de la vall de l’Ebre i les primeres con-
trades pirinenques. Queden per desenvolupar diversos apartats bàsics, entre els
que s’ha destacar una cartografia amb la ubicació precisa dels afloraments de
roques silícies i metamòrfiques, com a pas previ per a la seva selecció, recol·lec-
ció i dipòsit al CEPAP. Paral·lelament es fa precís la caracterització físico-química,
per microscòpia òptica i elements de traces de les distintes mostres a fi d’establir
possibles subunitats dins dels grans afloraments actualment coneguts.

Una línia essencial en el treball de camp de la Roca dels Bous és el desenvolupa-
ment dels estudis sedimentològics i geomorfològics, coordinats pel Dr. Jesús Jordá
de la UNED. En aquests moments estem pendents de rebre l’informe referent a
aquest estudi que serà bàsic per a determinar vàries qüestions d’ordre microes-
tratigràfic.

Dintre d’aquesta perspectiva, una línia que considerem pot ser d’interès és l’anà-
lisi de micromorfologia de sòls. En concret l’aplicació d’aquesta tècnica a les
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estructures de combustió que s’han excavat al llarg d’aquests anys. Aquesta línia
d’investigació està sent desenvolupada per Carlos Verdasco. Aquesta tècnica es
dirigeix a determinar la dinàmica de formació i els processos postdeposicionals
que afecten als fogars. Paral·lelament, permet determinar el tipus de contingut
dintre dels mateixos (fracció orgànica i inorgànica) així com l’existència de fases
o moments de reutilització. Tot i que aquestes observacions s’han pogut realitzar
visualment per exemple a E5N10 (Martínez et al 2004), l’aplicació d’aquests tipus
d’estudis segurament reportarà un millor coneixement tant sobre el funcionament
concret de les estructures de combustió, com en general del medi i la dinàmica
sedimentària d’un jaciment que a nivell geo-arqueològic no és simple. 
Aquesta observació, que venim proposant des de l’inici de l’excavació de la Roca
dels Bous (Jordá et al 1994), ens fa veure la necessitat de continuar considerant
bàsic l’estudi geo-arqueològic del dipòsit, des d’una perspectiva àmplia i que con-
templi aspectes estructurals i microestratigràfics.  
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7. Fotografies

Foto 1.- Detall de l’àrea d’excavació al 2007.  
Foto 2.- Excavació de la campanya del 2007. 
Foto 3.- Vista general de l’excavació abans de tancar la campanya 2007.
Foto 4.- Geometria de les unitats arqueològiques N12 i N14 a la secció sud de l’ex-
cavació. 
Foto 5.- Estructures de combustió E5 i E6 de la unitat arqueològica N12. 
Foto 6.- Estructures de combustió E20 i E21 de la unitat arqueològica N10. 

Les fotografies s’adjunten en suport informàtic, que es troba en el CD.
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8. Inventari 

L’inventari s’adjunta en un arxiu informàtic, que es troba en el CD. 
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