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Divendres 26 d’abril

10.00-10.15 Obertura de la Reunió.
Sessió primera
Moderador: Lluís Garcia
10.15-11.15 Conferència a càrrec del Dr. Josep Lluís Araus (Universitat de Barcelona):
Anàlisis d’isòtops estables en restes vegetals com a eines per reconstruir el clima
i les condicions d’agricultura a la conca mediterrània.
11.15-11.45 Pausa.
Sessió segona
Moderador: Julià Maroto
11.45-11.55 Primeres experiències ramaderes i control de la cria i reproducció animal:
una aproximació des de l’arqueozoologia. Vanessa Navarrete i Maria Saña.
11.55-12.05 Estructuras de combustión musterienses de El Salt (Alcoy, Alicante):
estudio mineralógico y de fitolitos. Àgata Rodríguez-Cintas i Dan Cabanes.
12.05-12.15 Els herbívors com a agents tafonòmics. Isabel Cáceres, Montserrat EstebanNadal, Maria Bennàsar, Yolanda Fernández-Jalvo, M. Dolores Marín Monfort i M.
Dolores Pesquero.
12.15-12.25 Meat supply and economic system: some insights from Iron Age and
Roman Owslebury (Hampshire, UK) using stable isotopes from cattle teeth.
Sílvia Valenzuela-Lamas, Claudia Minniti, Jane Evans i Umberto Albarella.
12.25-12.35 La modelització formal i la simulació computacional com a oportunitats
per a la interpretació d’evidències bioarqueològiques. Andreas Angourakis.
12.35-12.45. Les restes arqueomalacològiques del jaciment de la Draga (Banyoles).
Ester Verdún Castelló i Maria Saña Seguí.
12.45-12.55 Els ocells del Penedès durant la prehistòria: cova de la Guineu i cova
Foradada. Lluís Garcia.
12.55-13.05 The Heinrich Event 4 (H4) characterized by terrestrial proxies in
northeastern Iberian Peninsula (Terrasses de la Riera dels Canyars, Catalonia).
Juan Manuel López-García, Hugues- Alexandre Blain, Maria Bennàsar, Montserrat
Sanz i Joan Daura.
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13.05-13.15 Remenant la brossa: estudi de l’explotació de recursos vegetals a
Loteshwar (Gujarat del Nord, Índia) mitjançant l’anàlisi d’una fossa de fa 4500
anys. Juan José García-Granero, Anna Bonet, Andrea Balbo, Carla Lancelotti i
Marco Madella.
13.15-13.25 El consum de peixos al castell de Montsoriu (Arbúcies, Girona) durant el
segle XVI. Àngel Blanco, Eufràsia Roselló i Maria Saña.
13.25-13.35 A comparative analysis of use-wears on present day non-retouched shell
tools: an experimental approach. Laxmi Tumung, Behrouz Bazgir i Andreu Ollé.
13.35-15.30 Dinar.
Sessió tercera
Moderadora: Maria Bennàsar
15.30-15.40 La col·lecció osteològica comparativa de l’IPHES; l’Osteoteca i la
Tafoteca. Montserrat Esteban-Nadal, Jordi Rosell, Palmira Saladié, Isabel Cáceres,
Rosa Huguet, Andreu Ollé, Josep M. Vergés, Nuria Ibáñez, Maria Bennàsar, Gerard
Campeny, Carlos Lorenzo, Joana Gabucio, Patricia Martín, Antonio Rodríguez,
Ruth Blasco, Edgard Camarós, Hugues-Alexandre Blain, Juan Manuel LópezGarcía, Javier Fernández López de Pablo i Eudald Carbonell.
15.40-15.50 Identification of non-dietary crop products by phytolith analysis. Welmoed
Out i Marco Madella.
15.50-16.00 De la realitat a l’imaginari. La flora i la fauna dels ibers. Consuelo Mata
Parreño, Ernestina Badal García i Alfred Sanchis Serra.
16.00-16.10 Bases de dades i la seva utilitat en la bioarqueologia: l’exemple del
PhytCore. Rosa M. Albert, Xavier Esteve, Marta Portillo, Dan Cabanes, Àgata
Rodríguez-Cintas, Irene Esteban i Laia Macià.
16.10-16.20 Cria i reproducció de porcs domèstics (Sus domesticus) al castell de
Montsoriu entre els segles X i XVI: estat de salut de les poblacions animals i
caracterització morfobiomètrica dels criteris de selecció aplicats. Violeta Novella
Dalmau i Maria Saña.
16.20-16.30 Vegetació i ús del territori durant la prehistòria recent a partir del registre
pol·línic de l’estany de Banyoles i del jaciment neolític de la Draga. Jordi Revelles
López, Francesc Burjachs Casas i Raquel Piqué Huerta.
16.30-16.40 Procesado y consumo de conejos en el yacimiento de Gatas (Turre,
Almería): una aproximación experimental. Lourdes Andúgar.
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16.40-16.50 La gestió del combustible en el jaciment lacustre de la Draga (Banyoles).
Laura Caruso Fermé i Raquel Piqué.
16.50-17.00 Traceología aplicada a la Tecnología Ósea. El caso del Valle de Mauro,
Norte Semiárido de Chile. Boris Santander, Patricio Lopez Mendoza, Isabel
Cartajena Fasting.
17.00-17.10 Història d’un dipòsit frustrat paleoecològicament: la Crosa de Sant
Dalmai (Vilobí d’Onyar, Girona). Francesc Burjachs Casas i membres de
TRANSCULMED-II i CROSANT.
17.10-17.20 La explotación de recursos malacológicos durante el Mesolítico en la
región central del Mediterráneo Peninsular. Javier Fernández López de Pablo,
Alberto Martínez Ortí i Magdalena Gómez Puche.
17.20-17.30 El processat dels aliments des d’una perspectiva etnoarqueològica i
experimental: evidències microfòssils a Althiburos, Tunísia. Marta Portillo, M.
Carme Belarte, Joan Ramon, Nabil Kallala, Joan Sanmartí i Rosa M. Albert.
17.30-18.00 Pausa.
18.00 Assemblea General de l’ACBA (activitat extrareunió).

Dissabte 27 d’abril
Sessió quarta
Moderadora: Isabel Cáceres
10.00-11.00 Conferència a càrrec de la Dra. Aurora Grandal d’Anglade (Instituto
Universitario de Xeoloxía, Universidade da Coruña): Aplicación de los análisis de
isótopos estables a los estudios osteoarqueológicos.
11.00-11.30 Pausa.
Sessió cinquena
Moderadora: Marta Portillo
11.30-11.40 L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV): qui som, què
fem i com poder treballar junts. Martí Pumarola
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11.40-11.50 Aspectes paleoecològics de la cova dels Xaragalls (Paratge Natural
d’Interès Nacional de Poblet, Vimbodí-Poblet, Tarragona) durant el plistocè
superior. Maria Bennàsar, Juan Manuel López-García, Hugues-Alexandre Blain,
Josep Vallverdú i Palmira Saladié.
11.50-12.00 Microarqueologia a Megiddo àrea Q: resultats preliminars per a les
anàlisis de fitòlits i FTIR. Dan Cabanes.
12.00-12.10 Modelant la biologia animal: anàlisi dels efectes de la domesticació sobre
l’esquelet dels bovins. Potencialitats i limitacions de la morfometria geomètrica
a partir de la mostra del jaciment de Minferri (Juneda, Lleida). Ariadna Nieto i
Pere-Miquel Parés.
12.10-12.20 Biografies antigues atrapades en càlculs dentals: una nova via per a la
comprensió del passat? Karen Hardy.
12.20-12.30 El registre faunístic en contextos funeraris calcolítics. El cas del jaciment
del carrer París (Cerdanyola del Vallès). Jordi Nadal, Silvia Albizuri, Joan
Francès, Lluís Lloveras, Antonio Sánchez-Marco, Marc Guàrdia i Tona Majó.
12.30-12.40 El procesado vegetal en el castro de la Segunda Edad del Hierro de
Bolumburu (Vizcaya). Aportaciones desde el estudio de fitolitos. Mónica Alonso
Eguíluz, Marta Portillo, Aitor Moreno Larrazábal, Lydia Zapata Peña i Rosa M.
Albert.
12.40-12.50 Implicaciones cronológicas y paleoambientales del estudio de los roedores
de la cueva del Toll (Moià, Barcelona). Mónica Fernández-García i Juan Manuel
López-García.
12.50-13.00 El jaciment de la Mina (Barranc de la Boella, la Canonja, Tarragona):
implicacions zooarqueològiques. Antonio Pineda, Palmira Saladié, Rosa Huguet,
Isabel Cáceres, Montserrat Esteban-Nadal i Josep Vallverdú.
13.00-13.10 Reconstrucción de la vegetación en la costa central de Sudáfrica a través
del estudio de fitolitos en base al análisis de suelos modernos. Irene Esteban, Dan
Cabanes i Rosa M. Albert.
13.10-13.20 Implicacions cronoculturals de la identificació de dos bòvids (Hemitragus
bonali i Capra sp.) al Cau del Duc (Torroella de Montgrí, Baix Empordà). Julià
Maroto i Florent Rivals.
13.20-13.30 Cloenda.
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Anàlisis d’isòtops estables en restes vegetals com a eines per reconstruir el
clima i les condicions d’agricultura a la conca mediterrània

Josep Lluís ARAUS(1), Maria Dolors SERRET(1), Ramon BUXO(2), Mónica AGUILERA(3), Juan Pedro FERRIO(3),
Jordi VOLTAS(3)
(1): Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, avda. Diagonal 645, 08028 Barcelona. jaraus@ub.edu;
dserret@ub.edu
(2): Museu d’Arqueologia de Catalunya, Pedret 95, 17007 Girona. rbuxo@gencat.cat
(3): Departament de Conreus i Ciències Forestals, Universitat de Lleida, Rovira Roure 191, 25198 Lleida. monica.aguilera@udl.cat;
pitter.ferrio@pvcf.udl.cat; jvoltas@pvcf.udl.cat

Conèixer l’abundància en isòtops estables en restes arqueobotàniques, com ara carbons de fustes i cariòpsides de
cereals, permet inferir paràmetres climàtics, a la vegada que les condicions ambientals de l’agricultura a la
Mediterrània en el passat. En aquest sentit, l’anàlisi de la composició isotòpica de carboni (δ13C) de les cariòpsides
dóna informació sobre les condicions d’humitat dels conreus i eventualment permet avaluar els rendiments màxims
que es podien assolir. Quan la δ13C s’analitza en fustes es possible inferir les precipitacions anuals i combinant la
informació de fustes i cariòpsides és possible esbrinar si hi ha hagut canvis estacionals en els règims pluviomètrics.
L’anàlisi de la composició isotòpica d’oxigen (δ18O) aporta informació complementària sobre la temperatura,
encara que malauradament el seu ús a la Mediterrània està limitat per la manca de jaciments amb mostres
arqueobotàniques no carbonitzades. Finalment la composició isotòpica del nitrogen (δ15N) en cariòpsides permet
esbrinar la fertilitat dels camps de conreu. Altres dades, com ara la grandària de les cariòpsides, permeten
complementar informació rellevant sobre les condicions de l’agricultura al passat.
Una vegada descrita la base fisiològica de les diferents tècniques de reconstrucció climàtiques i de condicions de
conreu s’il·lustra la seva aplicabilitat amb estudis fets als dos vessants de la conca Mediterrània. Per un costat, el
Creixent Fèrtil (concretament a la zona mitjana de l’Èufrates), mostrant l’evolució de les condicions de
l’agricultura de cereals durant els mil·lennis posteriors a l’adopció de l’agricultura. Per l’altra, es posaran exemples
d’estudis fets a la conca Mediterrània de la península Ibèrica, començant per l’anàlisi de les condicions ambientals
als inicis de l’agricultura a casa nostra. Ens referim a la Draga, jaciment excepcional per la conservació de les
mostres orgàniques, la qual cosa ha permès l’estudi de δ13C i δ18O en restes de fustes. En un altre exemple
s’estudia l’evolució de les condicions de l’agricultura des dels seus orígens a Peña de los Gitanos, un jaciment
d’Andalusia oriental, mitjançat l’anàlisi de δ13C i δ15N de llavors de cereals (blat i ordi) i lleguminoses (faves).
També es presenten resultats de jaciments de la costa llevantina, on l’anàlisi simultani de δ13C en cariòpsides de
blat i ordi i fustes pi blanc i d’alzina/carrasca ha permès inferir l’evolució de la precipitació i els seus canvis
d’estacionalitat entre el 5000 BC al AD 600. Finalment es donen exemples de mapes a nivell regional elaborats a
partir de les reconstruccions ambientals.
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Primeres experiències ramaderes i control de la cria i reproducció animal:
una aproximació des de l’arqueozoologia

Vanessa NAVARRETE, Maria SAÑA
Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.
vanessa.navarreteb@gmail.com; maria.sana@uab.cat

La domesticació animal suposà importants canvis en el règim de vida de les poblacions animals. Aquests canvis
poden ser molt variables en funció de les característiques i requeriments de cada espècie i de les finalitats que es
persegueixen amb el control animal, tant en termes productius com reproductius. La caracterització física dels
animals i l’establiment de les pautes demogràfiques dels ramats permeten fer una primera aproximació dels criteris
de selecció dominants i, en consonància, a quines pressions selectives estaven sotmesos els animals.
L’anàlisi detallada sota aquesta perspectiva de les poblacions de suins i bovins representades al jaciment del
neolític antic de la Draga (Banyoles, Pla de l’Estany) permet establir els règims inicials d’explotació animal,
incidint en la dinàmica productiva i ritmes de reproducció animal. Les freqüències elevades per aquestes dues
espècies de restes d’individus morts quan encara no havien arribat a l’edat juvenil (nounats i infantils) poden ser
tant una conseqüència de la manca de control d’alguns dels diferents aspectes vinculats amb la cria i manteniment
de ramats d’animals domèstics (demografia, alimentació, ...) com d’accions intencionades.
S’exposen en aquest treball els criteris seguits en l’avaluació d’aquest aspecte i els resultats obtinguts a partir de
l’anàlisi de l’estat de salut d’aquestes poblacions.
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Estructuras de combustión musterienses de El Salt (Alcoy, Alicante): estudio
mineralógico y de fitolitos

Àgata RODRÍGUEZ-CINTAS, Dan CABANES
GEPEG: Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarquelògics, Departament de Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia, Facultat de Geografia i
Historia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 08001 Barcelona. agata.roci@gmail.com; dancabanes@ub.edu

El Salt (Alcoy, Alicante) constituye uno de los yacimientos peninsulares con ocupaciones humanas del Paleolítico
Medio. Las actividades humanas están atestiguadas por la buena preservación y gran cantidad de Estructura de
Combustión (EC), así como por la aparición de otros restos como industria lítica, restos de fauna, carbones, etc. El
periodo de máxima ocupación del abrigo data entre 60.7 ± 8.9 y 45.2 ± 3.4 ka BP.
Este trabajo presenta el estudio preliminar de 2 dos estructuras de combustión, concretamente H30 y H32 situadas
en el nivel Xa. El estudio se centrará en el análisis mineralógico y de fitolitos de las diferentes capas que
conforman estas estructuras, para determinar el combustible utilizado y en la medida de lo posible, hacer
inferencias sobre la paleovegetación, la dieta, etc.
En este sentido, los fitolitos son una herramienta de gran utilidad para el estudio de estas estructuras de combustión
puesto que debido a su origen inorgánico, tienen una alta resistencia a condiciones extremas siendo su preservación
más favorable que la de otros restos arqueobotánicos. Los resultados previos han concluido en la utilización de
gramíneas y madera como combustible principal, así como la aparición de fitolitos asociados a frutos de Celtis sp.
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Els herbívors com a agents tafonòmics

Isabel CÁCERES (1,2), Montserrat ESTEBAN-NADAL (2,1), Maria BENNÀSAR (1,2), Yolanda FERNÁNDEZJALVO (3), M. Dolores MARÍN MONFORT (3), M. Dolores PESQUERO (3,4)
(1): Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona.
(2): IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, c/ Marcel·lí Domingo s/n – Campus Sescelades URV (Edifici W3),
43007 Tarragona.
(3): Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid.
(4): Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, avda. Sagunto s/n, 44002 Teruel.
icaceres@iphes.cat; mesteban@iphes.cat; bennasar.maria1@gmail.com; yfj@mncn.csic.es; Maria.Dolores.Marin@uv.es;
pesquero@fundaciondinopolis.org

Les investigacions bioarqueològiques han dedicat molta atenció al coneixement i la interpretació de les
modificacions que generen els agents biològics sobre les restes faunístiques. Entre els principals agents biològics,
destaquen els humans i els carnívors (com a grans depredadors), així com els rosegadors i els microorganismes. No
obstant, no són tan conegudes les modificacions que poden produir els herbívors.
Els herbívors poden mossegar i ingerir ossos i banyes (osteofagia) en un intent d’obtenció de minerals a
conseqüència d’una alimentació amb deficiències nutritives. Així poden produir estries, solcs, perforacions a les
superfícies òssies i, finalment, modifiquen la morfologia original dels elements esquelètics creant una característica
forma de forquilla. Al mateix temps, el consum d’ossos i banyes pot provocar modificacions a la dentició dels
propis herbívors. Així, es produeix un fort desgast dental, fracturació i pèrdua de peces dentàries.
Per tant, és important tenir en compte la capacitat modificadora dels herbívors i reconèixer la seva activitat als
conjunts arqueològics, ja que, per una banda, algunes d’aquestes modificacions es poden confondre amb
modificacions produïdes per carnívors i/o per rosegadors i, per altra banda, les modificacions a la dentició poden
dur a una incorrecta assignació de l’edat dels individus fòssils.
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Meat supply and economic system: some insights from Iron Age and Roman
Owslebury (Hampshire, UK) using stable isotopes from cattle teeth

Sílvia VALENZUELA-LAMAS(1,2), Claudia MINNITI(3), Jane EVANS(4), Umberto ALBARELLA(1)
1

Department of Archaeology, University of Sheffield. Northgate House, West Street, Sheffield S1 4ET (UK). s.valenzuela@sheffield.ac.uk;
u.albarella@sheffield.ac.uk
2
GRACPE - Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. svalenzuela@ub.edu
3
Laboratorio di Archeozoologia, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, via S. Apollinare 8, 00186 Roma.
claudia.minniti@gmail.com
4
NERC Isotope Geosciences Laboratory, Kingsley Dunham Centre, Keyworth, Nottingham, NG12 5GG (UK). je@nigl.nerc.ac.uk

This paper presents the study of strontium (Sr) isotopic ratios from 95 cattle teeth from the Iron Age/Roman site of
Owslebury (Hampshire, southern Britain). Sr isotopic ratios (87Sr/86Sr) allows us to estimate the geographic
location where cattle pastured, and therefore to assess whether cattle were likely to have been bred locally, and the
diversity of their provenance range. The location of Owslebury on chalk facilitates this study as this type of soil
produces a distinct Sr isotopic ratio.
Our results indicate that some animals from both Iron Age and Roman levels are consistent with local origins,
while others were introduced to the site from different areas, especially in Roman times. The isotopic results
correlate with the geographical origin of other archaeological evidences in the site, like pottery and coins.
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La modelització formal i la simulació computacional com a oportunitats per
a la interpretació d’evidències bioarqueològiques

Andreas ANGOURAKIS
ERAAUB, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, 08001 Barcelona.
andreas.angourakis@ub.edu
Projecte “Social and environmental transitions: Simulating the past to understand human behaviour (SimulPast)”, Programa CONSOLIDERINGENIO 2010 (CSD2010-00034), www.simulpast.es

L’increment en la quantitat, la varietat i la precisió d’evidències bioarqueològiques només garanteix una millora
parcial en la interpretació arqueològica. Tot i que les evidències tenen la qualitat de limitar l’univers de possibles
escenaris que es puguin correspondre a la realitat que observem, tota la interpretació arqueològica passa per la
utilització de models amb els quals “omplim els buits” i donem sentit a allò observat. Encara que aquests models
siguin utilitzats molt sovint de manera implícita i fins i tot inconscient, la seva existència és tant útil com obligada
per tal d’extreure qualsevol coneixement des d’un conjunt de dades.
Un model té essencialment dos parts: un mecanisme, i.e. la hipòtesi o explicació, i els seus supòsits, i.e. les
condicions en les quals el mecanisme és vàlid. Per tant, la validesa d’un model per un cas arqueològic està
estrictament lligada a la possibilitat/probabilitat de que els seus supòsits corresponguin al context de la realitat
observada, qual cosa podria ser eventualment controlada recorrent al conjunt d’evidències. No obstant, la natura
fragmentària i incerta de la majoria de dades bioarqueològiques evita que això succeeixi. Per l’altre costat, hi ha la
possibilitat de fixar models en arqueologia –i per tant justificar interpretacions arqueològiques– a través de
comparacions i extrapolacions de dades i/o generalitzacions consolidades en altres disciplines. Aquesta és una via
lícita de investigació i que es troba encara subexplotada, sobretot per les limitacions dels models utilitzats.
La manca de formalització dels models utilitzats en la interpretació arqueològica fa que aquests siguin menys
efectius i útils com eines d’anàlisi i exploració de dades. Un model implícit no és fàcilment identificable i
criticable, mentre que un model no formalitzat (i.e. no fet explícit en termes lògic i/o matemàtics) difícilment podrà
ajudar-nos a entendre les implicacions tant dels supòsits com de la informació amb la que ja comptem. Aquesta
presentació es dedicarà a fer una petita incursió en el procediment de formalitzar un model i explorar-lo amb la
simulació computacional, posant com a exemple un model que relaciona una població humana i el seu entorn
vegetal, i que pot relacionar coneixements ja consolidats amb resultats comparables a les evidències
arqueològiques.
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Les restes arqueomalacològiques del jaciment de la Draga (Banyoles)

Ester VERDÚN CASTELLÓ, Maria SAÑA SEGUÍ
Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, Campus UAB, Edifici M, 08193 Bellaterra.
estervc@gmail.com; maria.sana@uab.cat

El jaciment neolític lacustre de la Draga (Banyoles, Girona) (5400-4900 cal ANE) presenta un registre arqueològic
excepcional i molt extens degut a la seva bona conservació. Entre les restes recuperades entre els anys 1991 i 2011
hi ha la presència de mol·luscs marins i terrestres. Tot i la seva bona conservació (en la majoria es conserva el
periòstrac), el grau de fragmentació és molt elevat, possiblement degut a la fragilitat d’aquest tipus de restes.
Els mol·luscs marins haurien estat portats des d’una distancia mínima d’aproximadament 30 km, on hi ha la platja
més propera (golf de Roses) i possiblement haurien estat consumits com a recursos alimentaris. L’espècie
majoritària és el musclo (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819).
En aquest treball es presenta l’estudi preliminar d’aquestes restes: la composició taxonòmica i una aproximació al
Número Mínim d’Individus que haurien estat portats a l’assentament.
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Els ocells del Penedès durant la prehistòria: cova de la Guineu i cova
Foradada

Lluís GARCIA
Associació Catalana de Bioarqueologia, c/ Espolsa-sacs 4, 08002 Barcelona. lgp@pangea.org

Els resultats que aquí es presenten són el fruit d’un estudi realitzat gràcies a la Beca Fundació Dr. Melcior Colet
d’investigació local i comarcal de Gelida. La identificació de les restes s’ha dut a terme amb l’ajuda de les
col·leccions de referència del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Laboratori d’Arqueozoologia de la
Universitat Autònoma de Madrid.
Fins ara s’han estudiat un total de 672 restes d’ocells dels jaciments arqueològics de la cova de la Guineu
(Fontrubí, Alt Penedès) i de la cova Foradada (Calafell, Baix Penedès). A la cova de la Guineu s’han identificat les
següents espècies i taxons: Aquila sp., Falco naumanni, Gallus gallus, Alectoris barbara, Alectoris rufa, Coturnix
coturnix, Columba livia-oenas, Columba palumbus, Otus scops, Athene noctua, Asio sp., Picus viridis,
Hirundinidae, Turdus sp., Corvus monedula. A la cova Foradada s’ha detectat la presència de: Anserinae,
Anatinae, Falco cf. tinnunculus, Gallus gallus, Alectoris sp., Columba livia-oenas, Athene noctua, Caprimulgus
europaeus, Apus sp., passeriformes, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus monedula.
La majoria d’aquestes restes corresponen a nivells que van des de l’epipaleolític fins a l’edat del bronze, en els
quals s’observa un predomini general de les perdius i els petits passeriformes. En el nivell V de Foradada, datable
en el plistocè, hi trobem a més d’aquests dos grups un falcó indeterminat i una gralla de bec vermell, un ocell,
aquest darrer, que ens remet a un clima fred. En els nivells epipaleolítics de la Guineu tots els ocells identificats
apunten a un entorn obert: àguila, xoriguer petit, perdiu roja, mussol del gènere Asio, picot verd, gralla. Els nivells
de la Foradada anteriors a l’edat del bronze, encara no ben datats, contenen molt poques restes, entre les quals
destaca una d’oca, un ocell indicador d’un moment fred (possiblement l’estació hivernal) i de la proximitat relativa
d’una gran superfície d’aigua. En el neolític antic de la Guineu s’observa un increment de les restes de petits
passeriformes en detriment de les de perdiu, que poden indicar un canvi en la dinàmica d’utilització de la cova o
també una modificació de l’entorn que sembla suggerir una espècie més boscosa com el picot verd. En el neolític
final–calcolític del mateix jaciment es manté la tendència a l’alça dels passeriformes i a la baixa de les perdius, i
destaca l’aparició del mussol comú. Finalment, el nivell de l’edat del bronze de la Foradada sembla indicar un
refredament climàtic amb la presència d’una anàtida i la reaparició de la gralla de bec vermell. En conjunt
l’evolució dels ocells en els diversos períodes indica una continuïtat del clima i de l’entorn, si bé amb uns moments
més freds al començament i al final de la sèrie cronològica.
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Algunes restes de perdiu de l’epipaleolític presenten senyals antròpics en forma de tall i de combustió i ens
indiquen d’aquesta manera una causa antròpica de la seva presència, el mateix que podem dir de les incisions que
apareixen en una ulna d’àguila. Tornem a trobar marques de tall en alguns ossos de perdiu del neolític antic, un
nivell on l’increment de restes de passeriformes, que es manté en el nivell sepulcral del neolític final – calcolític,
podria suggerir una menor activitat antròpica a la cova. A la cova Foradada, el predomini dels petits passeriformes
en el nivell corresponent a un enterrament col·lectiu datat en l’edat del bronze, afegit a la presència de la gralla de
bec vermell i potser d’algun altre còrvid, també indiquen una baixa activitat antròpica.
La identificació d’algunes restes de gall i gallina planteja alguns interrogants, atès que normalment s’accepta que la
seva arribada al nostre territori es produeix només amb l’arribada dels colonitzadors grecs i fenicis. L’atribució
sistemàtica d’aquesta mena de restes a “contaminacions” de nivells superiors contrasta amb la minuciositat del
treball d’excavació i amb l’aspecte exterior de les restes, una problemàtica que també s’ha detectat en altres
jaciments arqueològics.
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The Heinrich Event 4 (H4) characterized by terrestrial proxies in
northeastern Iberian Peninsula (Terrasses de la Riera dels Canyars,
Catalonia)

Juan Manuel LÓPEZ-GARCÍA (1), Hugues-Alexandre BLAIN (2,3), Maria BENNÀSAR (2,3), Montserrat SANZ (4),
Joan DAURA(4)
(1): Gruppo di Ricerca di Paleobiologia e Preistoria, Dipartamento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Ferrara. C.so Ercole 1 d’Este
32, I-44121 Ferrara. lpzjmn@unife.it
(2): IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, c/ Marcel·lí Domingo s/n – Campus Sescelades URV (Edifici W3),
43007 Tarragona. hablain@iphes.cat; bennasar.maria1@gmail.com
(3): Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, E-43002 Tarragona.
(4): Grup de Recerca del Quaternari, Seminari Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP), Dept. Prehistòria, H. Antiga i Arqueologia, Facultat
de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6, E-08001 Barcelona. grq@ub.edu; jdaura_lujan@ub.edu

Heinrich Event 4 (H4) is well documented in the North Atlantic Ocean as a cooling event that occurred between
39,000 and 40,000 years BP. Deep-sea cores around the Iberian Peninsula coastline have been analysed to
characterize the H4 event, but there are no data on the terrestrial response to this event.
Here we present for the first time an analysis of terrestrial proxies for characterizing the H4 event, using the smallvertebrate assemblage (comprising small mammals, squamates and amphibians) from Terrassa Riera dels Canyars,
an archaeo-palaeontological deposit located on the seaboard of the northeastern Iberian Peninsula. This assemblage
shows that the H4 event is characterized in northeastern Iberia by harsher and drier terrestrial conditions than
today.
Our results were compared with other proxies such as pollen, charcoal, phytolith, avifauna and large-mammal data
available for this site, as well as with the general H4 event fluctuations and with other sites where H4 and the
previous and subsequent Heinrich events (H5 and H3) have been detected in the Mediterranean and Atlantic
regions of the Iberian Peninsula. We conclude that the terrestrial proxies follow the same patterns as the climatic
and environmental conditions detected by the deep-sea cores at the Iberian margins.
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Remenant la brossa: estudi de l’explotació de recursos vegetals a Loteshwar
(Gujarat del Nord, Índia) mitjançant l’anàlisi d’una fossa de fa 4500 anys

Juan José GARCÍA-GRANERO (1), Anna BONET (2), Andrea BALBO (1), Carla LANCELOTTI (1), Marco
MADELLA (1,3)
(1): Complexity and Socio-Ecological Dynamics (CaSEs), Departament d’Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC, c/ Egipcíaques 15, 08001
Barcelona. jjgarciagranero@yahoo.es
(2): Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. a.bonetpelaez@gmail.com
(3): Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

L’objectiu d’aquesta presentació és mostrar els resultats de l’anàlisi d’una fossa utilitzada per poblacions agropastorals a Loteshwar (Gujarat del Nord, Índia) durant el final de l’holocè mitjà (ca 4.5 ka BP). L’estudi d’aquesta
fossa s’integra dins el projecte NoGAP (North Gujarat Archaeological Project), que estudia les estratègies
d’adaptació i les dinàmiques socioecològiques en aquesta regió semiàrida al marge del Desert del Thar. Tres
qüestions s’adrecen mitjançant la micromorfologia i l’anàlisi de les restes macro i microbotàniques:
a) la construcció de la fossa.
b) el seu ús.
c) el seu abandonament/rebliment.
Els resultats indiquen que una gran varietat de gramínies es van depositar a la base de la fossa, tot creant un nivell
molt ric en fitòlits. A més a més, contràriament a la impressió que dóna avui en dia aquest entorn semiàrid, les
restes trobades a l’interior de la fossa indiquen que aquestes poblacions agro-pastorals vivien en un entorn
caracteritzat per un ampli ventall de recursos vegetals i animals.
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El consum de peixos al castell de Montsoriu (Arbúcies, Girona) durant el
segle XVI

Àngel BLANCO (1), Eufràsia ROSELLÓ (2), Maria SAÑA (1)
(1): Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.
angel.blanco.geoterna@gmail.com; maria.sana@uab.cat
(2): Laboratorio de Arqueozoología, Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid. eufrasia.rosello@uam.es

El castell de Montsoriu constitueix en l’actualitat un dels majors referents a nivell internacional sobre
l’organització social i econòmica en època medieval (segles X-XVI). Durant la campanya d’excavacions
arqueològiques programades realitzada al castell de Montsoriu l’any 2007 es va excavar un nivell, a l’interior
d’una cisterna abandonada, corresponent a la darrera fase d’ocupació estable del lloc. Es tracta d’un conjunt
extraordinari pel que fa al seu estat de preservació i composició, constituït a partir de l’abocament de materials
producte d’una acció puntual realitzada en molt poc temps, fet que assegura la seva integritat en termes analítics i
explicatius.
Es presenten en aquesta comunicació els resultats de l’anàlisi de les restes de peixos recuperades en aquesta unitat
(UE10977), incidint en les espècies consumides, les modalitats d’adquisició d’aquest recursos, i en el seu processat
i preparació de cara al consum alimentari.

24

II Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA i IPHES, Tarragona, 2013

A comparative analysis of use-wears on present day non-retouched shell
tools: an experimental approach

Laxmi TUMUNG 1, Behrouz BAZGIR 2,1, Andreu OLLÉ 2,1
(1): Àrea de Prehistòria, Facultat de Lletres, Universitat Rovira i Virgili, av. Catalunya 35, 43002 Tarragona. laxmitumung2007@gmail.com
(2): Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, c/ Marcel·lí Domingo s/n (Edifici W3), Campus Sescelades, 43007 Tarragona.
behrouzbazgir@yahoo.com; aolle@iphes.cat

Although Prehistoric archaeology has frequently paid attention to the mollusks, few works have focused on the
functional analysis of the shells as tools. A number of prehistoric sites around the world are coming up with the
evidence of retouched shells which are the indicator of some functional use. In recent years, several experimental
studies have been performed to throw light about the shell tool production and use processes.
Here we present the preliminary results of an experimental use-wear program based on ESEM analysis, and
propose that non-retouched shells also can give fruitful results and can be used as the reference for the
archaeological materials to compare.
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La col·lecció osteològica comparativa de l’IPHES; l’Osteoteca i la Tafoteca

Montserrat ESTEBAN-NADAL (1 2), Jordi ROSELL (2 1), Palmira SALADIÉ (1 2 5), Isabel CÁCERES (2 1), Rosa
HUGUET (1 2) , Andreu OLLÉ (1 2), Josep M. VERGÉS (1 2), Nuria IBÁÑEZ (1 2), Maria BENNÀSAR (1, 2), Gerard
CAMPENY (1 2) , Carlos LORENZO (2 1), Joana GABUCIO (1 2), Patricia MARTÍN (1), Antonio RODRÍGUEZ (1 2),
Ruth BLASCO (3), Edgard CAMARÓS (1 2), Hugues-Alexandre BLAIN (1 2), Juan Manuel LÓPEZ-GARCÍA (4),
Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO (1), Eudald CARBONELL (2 1)
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Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), c/ Marcel·lí Domingo s/n – Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007
Tarragona. mesteban@iphes.cat, psaladie@iphes.cat, rhuguet@iphes.cat, aolle@iphes.cat, jmverges@iphes.cat, nibanez@iphes.cat, ,
bennasar.maria1@gmail.com, gcampeny@iphes.cat, mj.gabucio@gmail.com, patrimr9@gmail.com, arodriguez@iphes.cat,
edgard.camaros@gmail.com, hablain@iphes.cat, jfernandez@iphes.cat
2
Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona. jordi.rosell@urv.cat, icaceres@urv.cat,
carlos.lorenzo@urv.cat, eudald.carbonell@urv.cat
3
The Gibraltar Museum, 18-20 Bomb House Lane, PO Box 939 Gibraltar. ruth.blasco@gibmuseum.gi,
4
Universita degli studi di Ferrara, Via Savonarola 9, 44121 Ferrara. lpzjmn@unife.it
5
GQP-CG, Grupo Quaternário e Pré-História do Centro de Geociências (uI&D 73 – FCT).

La col·lecció osteològica comparativa va tenir els seus orígens a principis dels anys 90 del segle passat en el marc
del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona (LAUT). El LAUT va tenir continuïtat
en l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) creat l’any 2006. A l’actualitat aquest
centre és el que acull l’esmentada col·lecció.
L’IPHES és un centre de recerca que abasta una cronologia d’estudi des del pliocè a l’holocè. Principalment es
centra en l’evolució dels hominins i el seu comportament, així com en les relacions amb el seu entorn. Per a
algunes de les disciplines científiques implicades en el seu estudi, com la paleontologia, l’arqueozoologia i la
tafonomia, és fonamental l’ús de col·leccions osteològiques comparatives. Aquestes col·leccions, a l’IPHES, estan
formades per l’osteoteca i la tafoteca i s’empren bàsicament amb finalitat científica, acadèmica i divulgativa.
L’Osteoteca està constituïda per esquelets actuals o subactuals, parts d’ells u ossos aïllats i rèpliques, principalment
de macromamífers i en menor mesura de micromamífers, aus, amfibis i rèptils, entre d’altres. La majoria dels
espècimens procedeixen d’aportacions fetes pels propis membres de l’equip, així com per col·laboradors externs
que els han donat o cedit en préstec. Alguns dels esquelets, sobretot aquells d’espècies exòtiques, han ingressat a la
col·lecció a partir d’acords o convenis de col·laboració signats amb protectores d’animals i parcs faunístics.
Aquesta col·lecció consta de més de 240 registres corresponents a 31 famílies zoològiques diferents.
La Tafoteca està formada per esquelets, parts d’esquelets o mostres òssies que presenten modificacions de distinta
naturalesa, sobretot d’origen biòtic (consum per cànids, óssos i herbívors, digestió per llops, marques de tall,
cremació, etc.). Aquests materials ossis s’han obtingut principalment d’accions experimentals controlades
científicament i d’observacions monitoritzades participades i/o dirigides per membres de l’IPHES.
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Pel que fa als usos, la col·lecció osteològica té sobretot valor científic i de fet, la seva història està directament
vinculada a les característiques de la investigació desenvolupada primer al LAUT i després a l’IPHES. Les línies
de recerca en arqueozoologia i en tafonomia són les que han anat, al llarg d’aquests anys, definint el perfil
d’aquesta col·lecció. Li atorga valor didàctic l’ús que en fan els investigadors-docents en l’ensenyança que
imparteixen en el grau d’Història i en l’European Master on Quaternary and Prehistory de la Universitat Rovira i
Virgili. Finalment, té també un elevat valor divulgatiu ja que és usada en exposicions i tallers didàctics com a part
fonamental de l’estratègia de socialització del coneixement que impulsa l’IPHES.
La col·lecció osteològica és part de la metodologia científica i per tant ha de proporcionar dades de qualitat. Per a
això és important tenir un sistema de gestió que faciliti i agilitzi el seu ús, així com disposar d’espais per a
l’emmagatzematge i la consulta que siguin adequats. Per a què la col·lecció pugui proveir informació científica
també és imprescindible una col·lecta selectiva i degudament documentada dels exemplars, així com una
preparació adient. Les instal·lacions i l’equipament del que es disposa a la nova seu de l’IPHES permeten aquestes
tasques que fins ara eren, en ocasions, difícils d’assolir.
L’acreixement de l’osteoteca i de la tafoteca han de ser constants i han d’estar directament relacionades amb els
objectius de recerca que es desenvolupa a l’IPHES. La obtenció d’exemplars bé en dipòsit definitiu, préstec
temporal o intercanvi s’ha de plantejar en termes de col·laboració i aliança amb nuclis zoològics, centres de recerca
i també museus. Tot i la importància de disposar de bones col·leccions, generalment aquelles que no pertanyen a
grans museus o importants centres d’investigació solen tenir mancances. Les col·leccions virtuals de referència 3D
que estan començant a crear-se arreu (Max Planck Institute, University of Idaho, etc.) poden proporcionar eines
d’ús científic, acadèmic i divulgatiu i esmenar problemes intrínsecs a les col·leccions petites com ara: la difícil
obtenció d’alguns exemplars (exòtics o en perill d’extinció); el transport, preparació i emmagatzematge de les
talles grans i molt grans; problemes relacionats amb el baix nombre d’exemplars d’una mateixa espècie, etc.
Alhora facilitaria la consulta durant el treball de camp i la consulta d’espècimens rars o de difícil obtenció no
disponibles habitualment. Cal valorar però la utilitat d’aquesta eina 3D per a l’anàlisi arqueozoològica i
paleontològica, a la vegada que caldria explorar també les possibilitats d’una tafoteca 3D.
La col·lecció osteològica de l’IPHES s’ha d’entendre com un projecte transversal a llarg termini que implica la
participació de múltiples disciplines i que té per objectiu proveir informació científica. Aquesta informació ha de
ser de qualitat i ha d’estar a l’abast dels experts.
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Identification of non-dietary crop products by phytolith analysis

Welmoed OUT (1), Marco MADELLA (2)
(1): IMF-CSIC, CaSEs, Dept. of Archaeology and Anthropology, c/ Egipciaques 15, 08001 Barcelona. waout@hotmail.com
(2): ICREA / IMF-CSIC, CaSEs, Dept. of Archaeology and Anthropology, c/ Egipciaques 15, 08001 Barcelona. marco.madella@icrea.cat

Archaeobotany aims amongst others to understand socio-economic aspects of former societies by studying crop
use and cultivation practices. Although receiving more and more attention, some non-dietary crop products (straw,
hay and chaff) are regularly overlooked, despite their economical importance as suppliers of e.g. fuel, animal
fodder and components for construction material. The underrepresentation of such secondary products can be
explained by deposition, preservation and taphonomy of plant macroremains. Phytoliths offer a good alternative
research method to solve some problems related to preservation.
While identification criteria of phytoliths have become available for an increasing number of Eurasian cereals,
further development of classification tools remains necessary. Moreover, distinction of the various plant parts is
essential to recognise the different types of non-dietary products. Therefore, leaves of the Eurasian cereals
Panicum miliaceum, Setaria italica, Pennisetum glaucum and Sorghum bicolor were analysed by morphometric
phytolith analysis to see whether identification on an anatomical and taxonomical level is possible. This paper will
present the first results.
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De la realitat a l’imaginari. La flora i la fauna dels ibers

Consuelo MATA PARREÑO (1), Ernestina BADAL GARCÍA (1), Alfred SANCHIS SERRA (2)
(1): Departament de Prehistòria i Arqueologia, Universitat de València, avgda. Blasco Ibáñez 28, 46010 València. consuelo.mata@uv.es;
ernestina.badal@uv.es
(2): Museu de Prehistòria de València, carrer Corona 36, 46003 València. alfred.sanchis@dival.es

“De la realitat a l’imaginari” és un projecte desenvolupat entre 2005 i 2012 sobre la flora i la fauna ibèriques amb
la finalitat d’apropar-se i entendre l’ús i el simbolisme de les plantes i els animals per part dels pobles de l’Edat del
Ferro. La nostra metodologia combina l’aproximació paleobiològica (paleobotànica i arqueozoologia) amb la
iconografia. Hem catalogat totes les restes publicades de plantes i animals a més de les seues representacions sobre
diferents suports (ceràmica, pedra, objectes metàl·lics i monedes). Totes aquestes dades han estat registrades tenint
en compte els seus contextos i la seua cronologia. Aquesta informació és ara disponible en una base de dades
d’accés obert, que s’actualitza regularment: http://www.florayfaunaiberica.org.
Fins el moment hi han identificats 219 taxa de plantes silvestres i conreades en forma de carbons, llavors i pol·lens.
En menor quantitat, hi ha també restes de teixits cremats i objectes de fusta treballada. La llista de plantes
identificades en iconografía es més curta, amb tan sols una dotzena de taxa (Papaver, Pinus, Quercus,
Chamaerops, Hedera, Rosa, Olea, Phoenix, Punica, Vitis, Cerealia, Prunus). Tanmateix, molts dissenys poden ser
identificats amb una planta completa o per algún dels seus elements (flor, fulla, herbàcia, arbre). Molts d’aquests
motius formen composicions vegetals però no representen el paisatge de forma real. Ocasionalment, aquestes
plantes acompanyen animals o éssers humans, i la seva presència suggereix el marc natural on l’acció té lloc.
Pel que fa a les restes orgàniques de fauna, s’han documentat 163 espècies de mamífers, ocells, peixos i conxes.
Les seues representacions són més fàcils d’identificar que les plantes, com a mínim a nivell d’ordre i família.
D’aquesta manera s’han pogut determinar uns 20 gèneres entre totes les imatges. Els animals poden ser trobats
formant part d’una composició en la qual apareixen soles així com formant part d’escenes: humans lluitant amb
animals fantàstics, caceres, desfilades, batalles, etc. L’animal més comú i emblemàtic entre els ibers és el cavall, el
qual és associat majoritàriament amb els homes. En general, les dones rarament són actives en escenes amb
animals.
L’estudi de les restes orgàniques de plantes i animals permet la reconstrucció del paisatge biòtic, i identifica els
recursos alimentaris disponibles. Els cereals són l’aliment fonamental, amb el complement de les llegums i certa
varietat de fruites (que augmenta amb el temps) i productes elaborats com el vi i l’oli. Els ramats d’ovelles i cabres
són el bestiar bàsic. Aquests també produeixen productes secundaris com llana i llet. Altres animals domèstics són
els porcs i els bovins. Aquesta dieta es complementa amb animals caçats com els lepòrids, porcs senglars i cérvols.
La iconografia mostra un especial èmfasi en aquestes pràctiques de cacera, en canvi a penes hi han escenes amb
activitats quotidianes.
En aquest estudi també s’han introduït els animals fantàstics, com a complement indispensable de l’imaginari
ibèric: grius, esfinxs, éssers amb ales, etc. Molts d’ells amb clars paral·lels en la iconografia mediterrània.
Els contextos de plantes i animals són variats però predominen els domèstics. Tanmateix hi ha una diferència entre
les restes orgàniques de plantes i animals: els ossos i les conxes s’han recuperat de forma més o menys sistemàtica
en tots els contextos i en canvi les plantes han començat a registrar-se en èpoques més recents. De manera que els
buits observats en determitats restes poden ser producte de les línies de recerca i no de la realitat botànica.
L’objectiu d’aquesta recerca és apropar-se al corpus de plantes i animals dels Ibers per tal de reconstruir els usos
possibles (“el real”) i les seues imatges (“l’imaginari”), posant tota la informació a disposició de tothom mitjançant
una base de dades en d’accès obert: www.florayfaunaiberica.org.
Financiació: Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2004-04939/Hist), Ministerio de Ciencia e Innovación
(HAR2008-03810) i Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana (ACOMP06/012).
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Equip d’investigació: Consuelo Mata (consuelo.mata@uv.es, Universitat de València), Ernestina Badal
(ernestina.badal@uv.es, Universitat de València), Helena Bonet (helena.bonet@dival.es, Museu de Prehistòria de
València), Eva Collado (eva.collado@uv.es, Universitat de València), Francisco Javier Fabado
(Francisco.fabado@uv.es, Jardí Botànic de la Universitat de València), Mercedes Fuentes
(m.mercedes.fuentes@uv.es, Universitat de València), Isabel Izquierdo (isabel.izquierdo@mecd.es, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte), Andrea Moreno (andrea.moreno@uv.es, Universitat de València), Maria Ntinou
(maria.ntinou@uv.es, Universitat de València), Lourdes Prados (lourdes.prados@uam.es, Universidad Autónoma
de Madrid), Fernando Quesada (fernando.quesado@uam.es, Universidad Autónoma de Madrid), David Quixal
(david.quixal@uv.es, Museu de Prehistòria de València), Pere Pau Ripollès (pere.p.ripolles@uv.es, Universitat de
València), Alfred Sanchis (alfred.sanchis@dival.es, Museu de Prehistòria de València), Lucía Soria
(lucia.soria@uclm.es, Universidad de Castilla-La Mancha) i Carmen Tormo (Carmen.tormo.c.@gmail.com, Museu
de Prehistòria de València).
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Bases de dades i la seva utilitat en la bioarqueologia: l’exemple del PhytCore

Rosa M. ALBERT (1), Xavier ESTEVE (2), Marta PORTILLO (2), Dan CABANES (2) , Àgata RODRÍGUEZCINTAS (2), Irene ESTEBAN (2), Laia MACIÀ (2)
(1): ICREA / Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics, GEPEG, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia,
Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. rmalbert@ub.edu
(2): Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics, GEPEG, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de
Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. xesteveg@gmail.com, mportillo@ub.edu, dancabanes@ub.edu, agatarc@hotmail.com,
irene.esteban.alama@gmail.com, laiamaciapl@gmail.com.

En el món de l’arqueologia en general i dins de la arqueobiologia en particular, les bases de dades de referència
són una eina indispensable ja que permeten una comparació directa entre mostres actuals i aquelles que
procedeixen del registre arqueològic i per tant obtenir una millor i més acurada interpretació de les dades.
Són moltes les bases de referència que s’han dut a terme al llarg dels anys per poder identificar aquelles restes
arqueobiològiques a partir de la seva comparació amb exemplars moderns. Tradicionalment aquestes bases de
dades es trobaven en format escrit i darrerament cada cop són més les bases de dades que es poden trobar en les
planes web.
En aquesta presentació intentarem plantejar una discussió entre els diferents investigadors sobre quina informació
és necessària per incloure en una base de dades i de quina forma es pot interelacionar per tal d’optimitzar al màxim
la interpretació de les restes. Posarem com exemple el PhytCore desenvolupat des del GEPEG. Aquesta base de
dades inclou a més de les imatges digitalitzades de fitòlits, tant de mostres de referència com de mostres
arqueològiques, altra informació relacionada que creiem és de gran interès per a la nostra recerca.
A partir d’aquesta discussió volem proposar l’agrupació de diferents bases de dades de diferents disciplines
bioarqueològiques en una única plataforma: ArcheoScience, amb criteris de cerca unificats entre tots els
investigadors.
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Cria i reproducció de porcs domèstics (Sus domesticus) al castell de
Montsoriu entre els segles X i XVI: estat de salut de les poblacions animals i
caracterització morfobiomètrica dels criteris de selecció aplicats

Violeta NOVELLA DALMAU, Maria SAÑA
Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. celtic_vio@hotmail.com;
maria.sana@uab.cat

El jaciment del castell de Montsoriu (Arbúcies, Montseny) compta amb una seqüència arqueològica temporalment
significativa que va des del segle X fins al segle XVI i amb un registre sincrònic suficientment minuciós i detallat
que permet incidir de manera precisa en com s’organitzava i materialitzava en aquest castell la producció i el
consum d’aliments d’origen animal. L’adquisició i producció de porcs domèstics ha estat una activitat important al
llarg de tots aquests segles, disposant actualment de conjunts faunístics suficientment nombrosos i representatius
de la dinàmica de canvi en la gestió i explotació d’aquesta espècie al llarg de tot aquest interval temporal.
Es presenta en aquesta comunicació un estat de la qüestió sobre la ramaderia de porcs durant l’època medieval,
fent especial referència a com els canvis en les condicions de cria es manifesten sobre l’esquelet animal. L’anàlisi
morfobiomètrica i diacrònica dels conjunts de restes de fauna ha permès constatar canvis significatius en la talla i
forma dels animals d’aquesta espècie, vinculats probablement a diferents pressions selectives. Amb l’objectiu
d’avaluar l’impacte que les condicions de cria i ambientals tingueren en aquestes poblacions, s’ha dut a terme
també una anàlisis detallada de les patologies que presenten els ossos d’aquesta espècie, centrada principalment en
el registre i càlcul de l’índex de Linear Enamel Hypoplasia (LEH). La correlació dels resultats obtinguts a partir
d’aquestes dues aproximacions analítiques aporta dades significatives sobre la importància que tingué la ramaderia
porcina a nivell socioeconòmic al llarg d’aquest període.
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Vegetació i ús del territori durant la prehistòria recent a partir del registre
pol·línic de l’estany de Banyoles i del jaciment neolític de la Draga

Jordi REVELLES LÓPEZ (1), Francesc BURJACHS CASAS (2), Raquel PIQUÉ HUERTA (1)
(1): Laboratori d’Arqueobotànica, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra.
jordi.revelles@gmail.com, raquel.pique@uab.cat
(2): ICREA / Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), c/ Marcel·lí Domingo, s/n (Edifici W3), 43007. Tarragona.
Universtitat Rovira i Virgili (URV), Àrea de Prehistòria, avinguda Catalunya 35, 43002 Tarragona. fburjachs@iphes.cat

La palinologia no només ens permet estudiar l’evolució de la vegetació, sinó també determinar les causes de la
configuració de la cobertura vegetal a partir de la relació amb el registre arqueològic, on s’evidencien les
pràctiques socials de cada període històric. En aquest sentit, l’objectiu principal d’aquest treball serà portar a terme
una anàlisi arqueològica de l’evolució de la cobertura vegetal, així com avaluar l’impacte de l’acció humana sobre
el medi en la prehistòria recent en l’entorn de l’estany de Banyoles, a més d’aportar, des d’una nova perspectiva,
noves dades per contrastar les diferents problemàtiques arqueològiques que susciti el jaciment neolític de la Draga
(5300-5000 cal ANE).
Per tal de portar a terme una primera aproximació a l’evolució de la cobertura vegetal, s’ha dut a terme una anàlisi
preliminar del sondeig SB2, extret de la vora oest de l’estany de Banyoles, amb un mostreig cada 10 cm que
cobreix una seqüència entre els inicis de l’holocè i el canvi d’era.
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Procesado y consumo de conejos en el yacimiento de Gatas (Turre, Almería):
una aproximación experimental

Lourdes ANDÚGAR
ASOME, Laboratori d’Arqueozoologia, Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.
luandugar@hotmail.com

En ocasiones es difícil saber si la presencia de conejos en un conjunto arqueológico es debida a intrusiones
recientes o si son de origen antrópico. Con este trabajo pretendemos plantear un método que nos permita discernir
entre los restos de conejos intrusivos y los que deben su presencia a la acción social. Con el objetivo de diferenciar
entre estas posibilidades se planificó y realizó, complementariamente al estudio de los restos de fauna, un
programa experimental centrado en reproducir el procesado de animales de esta especie y registrar de forma
sistemática las alteraciones producidas sobre las superficies óseas de los diferentes elementos esqueléticos,
obteniendo así referencias con las que contrastar las pautas observadas sobre el material arqueológico.
Los restos de conejo del yacimiento de Gatas (Turre, Almería) se analizaron con la ayuda de una lupa binocular,
registrando de manera exhaustiva las trazas antrópicas, termoalteraciones y patrones de fractura. Los resultados
obtenidos permiten plantear que la adquisición y consumo del producto cárnico suministrado por animales de esta
especie tuvo una importancia significativa durante el intervalo temporal (Calcolítico-Argar) en el asentamiento,
documentándose que su procesado constituía una actividad sistematizada.
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La gestió del combustible en el jaciment lacustre de la Draga (Banyoles)

Laura CARUSO FERMÉ, Raquel PIQUÉ
Departament de Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. lcarusoferme@gmail.com

La Draga (Banyoles) és un jaciment a l’aire lliure situat al marge est de l’estany de Banyoles, és l’únic jaciment
lacustre conegut fins ara a la península Ibèrica. Al lloc s’han documentat dues fases de construcció. La primera,
amb estructures de fusta, ha estat datada en 5487-4960 cal BC. La segona és un paviment de pedra i s’ha datada en
5218-4721 cal BC. No hi ha cap discontinuïtat en l’ocupació i les dues fases es poden situar en el neolític cardial.
Els objectius de mostreig de carbó vegetal han estat:
-

Identificar els usos de la fusta.

-

Ampliar el nostre coneixement de com els recursos llenyosos es van utilitzar: tàxons, diàmetre de la fusta,
l’estat de la fusta en el moment del seu ús.

-

Documentar els processos deposicionals i postdeposicionals.

-

Ampliar el coneixement sobre la composició del paisatge vegetal en el moment de l’ocupació.

Els carbons van ser recollits durant el tamisat amb aigua (malla de 0,5 mm i 0,2 mm). La quantitat de carbó
recuperat és enorme en tots els nivells. L’anàlisi es va centrar en els recollits en la malla més gran. Degut a la
quantitat de carbó, i amb la finalitat d’avaluar la diversitat i la riquesa, es va realitzar un mostreig de 25 fragments
per cada m2 i nivell. Es presenta aquí l’estudi preliminar de 1839 fragments.
S’han identificat 11 tàxons: Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Corylus avellana, Laurus nobilis, Pinus
sylvestris-nigra, Prunus cf. avium cerassus, Quercus subgènere Quercus, Salix sp., Taxus baccata, Ulmus sp. i
Vitis vinifera. La distribució espacial dels tàxons presenta una gran diversitat. Aquests resultats demostren que és
important tenir en compte el mostreig espacial, més que la quantitat de carbons vegetals, per tal de tenir una bona
representació dels recursos consumits.
Els tàxons millor representats a les dues fases són els mateixos: el roure i el llorer. Aquests dos tàxons són els que
van ser utilitzats de manera preferent com a combustible. Al seu costat destaca la presència recurrent d’espècies de
ribera que segurament eren les més freqüents en l’entorn de l’estany: avellaner, salze, om i llambrusca. També es
consumeixen espècies del sotabosc de la roureda, representat aquí pel boix i la prunàcia; la roureda constituiria el
bosc dominant a la zona. Finalment trobem dues coníferes: pi i teix, que probablement no creixien en l’entorn
immediat de l’assentament.
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El conjunt de tàxons determinats evoquen per tant la presència d’un entorn amb una cobertura forestal dominada
per les rouredes. Les espècies de ribera prosperarien en les immediacions de l’estany, mentre que les coníferes
podrien haver prosperat a zones de major altitud. La captació dels recursos llenyosos es va efectuar per tant a no
menys de tres comunitats vegetals, dos d’elles pròximes al jaciment (boscos de ribera i rouredes), mentre que
l’altra implicaria un radi de captació dels recursos llenyosos més ampli (mitja muntanya). La presència de les
coníferes pot ser el resultat de la combustió d’instruments en desús, ja que ambdós tàxons es troben representats
entre els instruments de fusta recuperats i publicats en les campanyes de 1991-2005.
Comparant aquests resultats amb els de les anàlisis prèvies realitzades i publicades en anys anteriors, en una
mostra d’aproximadament 2000 fragments, es poden veure les diferències i semblances en la representació dels
tàxons principals. Quercus caducifolis i Laurus nobilis són els més ben representats en ambdues mostres, però
Buxus sempervirens està menys representat en les anàlisis actuals. Les diferències han de ser avaluades en relació
amb les àrees d’activitat i els processos de formacions. D’altra banda s’ha documentat un nou taxó (Vitis vinifera).
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Traceología aplicada a la Tecnología Ósea. El caso del Valle de Mauro, Norte
Semiárido de Chile

Boris SANTANDER (1) (2), Patricio LOPEZ MENDOZA (3), Isabel CARTAJENA FASTING (4)
(1): Doctorado en Cuaternario y Prehistòria. Universitat Rovira i Virgili, avda. Catalunya 35, 43002 Tarragona.
(2): IPHES, c/ Marcel·li Domingo s/n, Edifici W3, Campus Sescelades, 43007 Tarragona. boris.santander@gmail.com
(3): Universidad Católica del Norte, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Gustavo Le Paige (IIAM), Calle Gustavo Le Paige N°
380, San Pedro de Atacama, Chile. patriciolopezmend@yahoo.es
(4): Departamento de Antropología, Universidad de Chile. icartaje@uchile.cl

A pesar de su origen en los años 50, la traceología de artefactos óseos no ha tenido el impacto que ha tenido en
otras materialidades (como la lítica) en la literatura científica o el repertorio metodológico de la Arqueología
moderna. Durante la última década, sin embargo, los análisis de funcionalidad en artefactos óseos, han tenido un
tímido pero sostenido avance alrededor del mundo, incluyendo a países otrora en la periferia de los centros de
avances metodológicos (USA, Europa) y que hoy se posicionan rápidamente de acuerdo a sus propios problemas
de investigación.
La presente comunicación se centra en la aplicación de técnicas microscópicas, a diferentes rangos de aumento, en
el análisis tecno-funcional de artefactos óseos recuperados desde un conjunto de yacimientos en el Valle del
Mauro, Norte Semiárido de Chile (31° 57’S – 71° 01’O), los cuales evidencian rasgos microscópicos dejados por
su utilización sobre diferentes materialidades a lo largo de una secuencia de más de 4 mil años. Estas ocupaciones,
representan diferentes dinámicas de apropiación del medio, desde sociedades cazadoras-recolectoras a los
asentamientos asociados a la presencia del Imperio Inka, por lo que la utilización de los artefactos fue amplia y
diversa.
Los objetivos de este trabajo son:
(1) Caracterizar funcionalmente los artefactos óseos identificados a lo largo de la secuencia.
(2) Relacionarlos con otras evidencias artefactuales y ecofactuales.
(3) Relacionarlos con las evidencias contextuales de los diferentes yacimientos.
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Història d’un dipòsit frustrat paleoecològicament: la Crosa de Sant Dalmai
(Vilobí d’Onyar, Girona)

Francesc BURJACHS CASAS (1, 2, 3) i membres de TRANSCULMED-II (4) i CROSANT (5)
(1): ICREA, Barcelona, Catalunya. francesc.burjachs@icrea.cat
(2): IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), Arqueobotànica, c/ Marcel·lí Domingo, s/n, 43007 Tarragona.
(3): URV, Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili, av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona. francesc.burjachs@urv.cat
(4): Projecte MICINN (HAR2008-01984/HIST): E. Allué (IPHES), I. Expósito (IPHES), A. Ballesteros, M. Fontanals (IPHES) i E.I. Yll
(IPHES-Minoa SL). Col·laboració d’A. Solé.
(5): Projecte MINECO: J. Martí, X. Bolós, D. Pedrazzi i S. Barde-Cabusson. Group of Volcanology. Institute of Earth Sciences “Jaume
Almera”. (GVBCSIC). SIMGEO (UB-CSIC). c/ Lluís Solé i Sabarís s/n, 08028 Barcelona.

El maar de la Crosa ha estat sempre al punt de mira de molts investigadors del quaternari. El perquè s’explica per
tractar-se d’un dipòsit lacustre a l’interior del cràter d’un volcà; i, sabent que d’altres referents sempre han aportat
bons resultats paleoecològics. A banda, sabem que aquestes zones eren freqüentades per la nostra espècie
prehistòrica, de manera que també s’hi solen trobar assentaments arqueològics a les seves riberes. Tot això, partint
de la base de la cronologia de l’erupció que se li havia assignat (plio-plistocè), malgrat els pocs estudis realitzats,
doncs això ens donava la perspectiva d’un dipòsit continu al llarg de tot el quaternari.
Ara, després d’haver fet tres sondatges, una prospecció geofísica i quatre datacions (tres de 14C i una d’isòtops),
coneixem el tipus de rebliment que conté i ens hem acostat més a llur cronologia, malgrat que només podem dir
que és més antic de fa 43,5 ka (14C ) i una probable edat de 90 ka (isòtops). També, que no s’ha trobat cap mena de
sediments palustres, o anòxics de fons de llac, doncs com a màxim la part superficial d’argiles i llims, per sobre
dels piroclasts retreballats, podrien pertànyer a un estanyol d’aigües somes.
Per tant, les perspectives d’obtenir amplis i resolutius resultats paleoambientals, que ens haguessin permès
conèixer el medi en què es desenvoluparen les poblacions paleolítiques, i de més recents, de les comarques
gironines, resten de moment frustrades, doncs les anàlisis paleobotàniques han resultat estèrils. D’altra banda,
tampoc s’hi ha observat cap altra resta paleobiològica susceptible d’anàlisi.
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La explotación de recursos malacológicos durante el Mesolítico en la región
central del Mediterráneo Peninsular

Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ DE PABLO 1, Alberto MARTÍNEZ ORTÍ 2, Magdalena GÓMEZ PUCHE 3
(1): Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social & Àrea de Prehistòria de la URV, c/ Marcel·lí Domingo s/n – Campus
Sescelades URV (Edifici W3), 43007 Tarragona. jfernandez@iphes.cat
(2): Departament de Zoologia de la Universitat de València & Museu Valencià d’Història Natural, Facultat de Ciències Biològiques, av. Dr.
Moliner 50, 46100 Burjassot. alberto.martinez@uv.es
(3): c/ Miquel de Servet 32-36, esc-B, 3-3, 43007 Tarragona. mgomez.puc@gmail.com

En la región central del Mediterráneo Peninsular, recientes trabajos de excavación y análisis de materiales han
permitido constatar nuevos conjuntos malacológicos de cronología mesolítica (c. 9500-8000 cal BP) en distintos
yacimientos al aire libre. El nivel de representación cuantitativo de estas colecciones, su asociación a estructuras de
hábitat así como su diferente ubicación en áreas costeras e interiores, abren nuevas expectativas para conocer, a
escala regional, la explotación de moluscos en el marco de los procesos de intensificación económica y las
estrategias de movilidad residencial durante el Postglacial.
En la presente comunicación efectuaremos una caracterización global de los conjuntos estudiados y señalaremos
las principales líneas de trabajo actualmente en desarrollo.
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El processat dels aliments des d’una perspectiva etnoarqueològica i
experimental: evidències microfòssils a Althiburos, Tunísia

Marta PORTILLO (1), M. Carme BELARTE (2), Joan RAMON (3), Nabil KALLALA (4), Joan SANMARTÍ (3),
Rosa M. ALBERT (5)
(1): Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics, GEPEG, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de
Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. mportillo@ub.edu
(2): ICREA / Institut Català d’Arqueologia Clàssica, pl. del Rovellat s/n, 43003 Tarragona. cbelarte@icac.net
(3): Grup d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia, GRACPE, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat
de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. joanramontorres@gmail.com; sanmarti@ub.edu
(4): Institut National de Patrimoine de Tunisie, Place du Château, 4, 1008 Tunis / Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université de
Tunis, 94, Av. 9 avril 1938, 1007 Tunis. nabilkallala@yahoo.fr
(5): ICREA / GEPEG, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001
Barcelona. rmalbert@ub.edu

Les intervencions arqueològiques realitzades a Althiburos (Le Kef, Tunísia) han proporcionat valuoses
informacions sobre les comunitats del primer mil·lenni aC per a aquesta encara poc investigada regió de l’Àfrica
Menor.
Els estudis integrats de microrestes vegetals (fitòlits) i fecals (esferòlits) ens aporten evidències directes sobre la
diversitat d’activitats domèstiques de les poblacions númides. Les associacions d’aquests microfòssils en
determinades estructures de combustió (forns i llars de foc), permeten suggerir la utilització de material fecal com
a combustible, aspecte sobre el qual existeix una abundant informació etnogràfica i etnoarqueològica. En
comunitats rurals tradicionals de les rodalies del mateix jaciment, els fems són una valuosa matèria primera que és
emmagatzemada (en estructures anomenades Kamur) i utilitzada per diversitat de pràctiques. Entre les més
comunes, s’observa els seu ús com a combustible en forns d’argila de tipus tannur, anomenats tabouna en aquesta
regió magribí i que s’utilitzen diàriament per a la cocció del pa i d’altres aliments. L’estudi morfomètric dels
fitòlits en sediments associats a un forn númida de tipus tabouna ha permès identificar taxonòmicament el tipus de
cereal processat, blat tendre (Triticum aestivum). L’estudi de l’utillatge de mòlta, constituït per moles de vaivé de
litologies diverses, revela també el processat de cereals panificables. Els resultats són consistents amb les dades
obtingudes a través de processos de mòlta de cereals reproduïts de forma experimental.
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Aplicación de los análisis de isótopos estables a los estudios
osteoarqueológicos

Aurora GRANDAL-D’ANGLADE
Instituto Universitario de Xeoloxía “Isidro Parga Pondal”, Universidade da Coruña, Edificio de Servicios Centrales de Investigación, Campus
de Elviña, 15071 A Coruña. xeaurora@udc.es

El estudio de los restos óseos recuperados en contextos arqueológicos ofrece una importante información sobre las
relaciones entre los seres humanos y su medio ambiente. La zooarqueología es una rama en continuo desarrollo
que permite determinar las especies animales presentes en un yacimiento, sus peculiaridades en cuanto a talla,
morfología o edad; los métodos de caza o despiece, etc.
Pero la forma externa de los huesos, su tamaño o las marcas que presenten en su superficie no son sus únicas
características informativas. Los huesos son tejidos vivos que, además de la fracción mineral (apatito, básicamente
fosfato cálcico), contienen una importante proporción de materia orgánica en forma de células y proteínas,
principalmente colágeno. En determinados ambientes con condiciones de temperatura y humedad estables, la
preservación de la materia orgánica puede prolongarse durante decenas de milenios tras la muerte del individuo.
Esto permite abordar el estudio biogeoquímico de los restos óseos. Uno de los métodos biogeoquímicos que
actualmente se utiliza con más frecuencia es el estudio de los isótopos estables.
Este método se basa en la existencia en la naturaleza de diversos isótopos estables de un mismo elemento, en una
proporción característica. Los isótopos estables son variantes de un elemento con masa atómica ligeramente
diferente, por lo que habrá isótopos más ligeros y más pesados que muestran diferentes propiedades
termodinámicas y cinéticas. De este modo, la proporción entre el isótopo pesado y el ligero de un elemento va a ser
diferente antes y después de ciertos procesos (por ejemplo, la evaporación y posterior precipitación del agua; la
fotosíntesis; la asimilación de nutrientes, etc.). Este fenómeno se denomina fraccionamiento isotópico y es la clave
de este método.
Determinados elementos muy abundantes en los restos orgánicos, como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno, van
siendo incorporados por los organismos ya sea desde los suelos, el aire o el agua, en unas proporciones isotópicas
concretas, y se van transmitiendo a lo largo de las redes tróficas sufriendo fraccionamiento, lo que produce señales
isotópicas características.
El estudio de isótopos estables de los restos óseos permite realizar reconstrucciones de la dieta de los individuos y
también inferir parámetros paleoambientales. El colágeno puede ser extraído de los huesos pero se deben cumplir
ciertos requisitos que garanticen que su preservación es la adecuada. Otros sustratos utilizados en ocasiones son el
fosfato o los carbonatos de la fracción mineral del hueso o de las piezas dentarias.
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Para los estudios isotópicos enfocados a la paleodieta se emplea generalmente el colágeno. Al tratarse de una
proteína, el colágeno registrará los valores isotópicos procedentes de la alimentación y del correspondiente
fraccionamiento que se produce durante la asimilación de las sustancias nutritivas y la síntesis del propio colágeno.
Su tasa de renovación es de varios años (en humanos, unos 10 años), por lo que su estudio permite reconstruir la
dieta del individuo durante un largo período de su vida.
En cuanto a la determinación de parámetros ambientales, los isótopos estables también juegan un importante papel.
Así, por ejemplo, el oxígeno se relaciona con la temperatura de las aguas meteóricas, tomadas por las plantas o
ingeridas por los animales o humanos. El carbono se asimila por las plantas de diferente manera dependiendo de si
se trata de un medio acuático o terrestre, y además del metabolismo de la propia planta, pero también del grado de
cubierta arbórea, humedad ambiental, altitud, etc. El nitrógeno presenta señales isotópicas características en
medios áridos o salinos, y también varía con el clima, ya que un fraccionamiento importante se produce en la etapa
de asimilación del nitrógeno por los microorganismos del suelo, cuya actividad depende de la temperatura.
Así pues, las señales isotópicas del carbono y el nitrógeno en los restos óseos permiten reconstruir no sólo el tipo
de dieta de un organismo sino las características del medio ambiente en que vivió. La señal isotópica del carbono
indica, por ejemplo, si existieron aportes de alimentos de origen marino, el consumo de gramíneas además de
bayas o frutos, o la aparición de ciertas plantas cultivadas, como el mijo o el maíz. En cuanto al nitrógeno, su
variación a lo largo de la cadena trófica es suficientemente marcada como para permitir situar un organismo en un
nivel trófico concreto; esto incluye, por ejemplo, la posibilidad de diferenciar dentro de una misma especie a los
individuos aún lactantes de los adultos.
Las aplicaciones a la arqueología son muy variadas. Ya sólo desde el punto de vista de las variaciones de la dieta
humana, se han obtenido resultados interesantes sobre australopitecinos, neandertales, humanos meso y neolíticos,
romanos, etc., y por lo tanto, información sobre el modo de explotación de los recursos naturales por parte de los
grupos humanos y su variación a lo largo del espacio y el tiempo.
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L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV): qui som, què
fem i com poder treballar junts

Martí PUMAROLA
Departament de Medicina i Cirurgia Animals, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra.
Marti.Pumarola@uab.cat

L’Associació Catalana d’Història de la Veterinària (ACHV) va ser creada per professionals veterinaris amants de
la història de la ciència i principalment de la història de la nostra professió. Els objectius inicials foren reunir i
posar en contacte aquelles persones que des d’àmbits diferents ja treballaven la història de la professió per tal de
potenciar aquells esforços i donar difusió als seus treballs. Un altre objectiu prioritari va ser promocionar l’estudi
de la història de la veterinària en tots els àmbits, cercant complicitats amb d’altres associacions, tant de l’àmbit de
les ciències de la salut, com d’altres com les ciències socials i humanes. La implicació de docents de la Facultat de
Veterinària va portar a la organització de cursos, tant en la llicenciatura com en els cursos de postgrau i la posterior
defensa de tesis doctorals. Finalment, hem aconseguit incloure la Història de la Veterinària com assignatura dins
del nou pla d’estudis del grau de Veterinària.
Les activitats de l’ACHV s’han presentat amb èxit en forma de comunicacions orals i pòsters als congressos
nacionals que organitza la “Asociación Española de Historia de la Veterinria” i internacionals organitzats per la
“World Association for the History of Veterinary Medicine”. Els nostres treballs i publicacions abasten tots els
àmbits de la història de la ciència, inclosa la paleoarqueologia. Totes les nostres activitats es veuen reflectides i
anunciades al nostre web i blog (achv.wordpress.com/category/achv/).
Presentem amb aquesta comunicació un resum de les nostres activitats amb la voluntat d’obrir noves vies de
col·laboració entre les nostres associacions.
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Aspectes paleoecològics de la cova dels Xaragalls (Paratge Natural d’Interès
Nacional de Poblet, Vimbodí-Poblet, Tarragona) durant el plistocè superior

Maria BENNÀSAR (1,2), Juan Manuel LÓPEZ-GARCÍA (3), Hugues-Alexandre BLAIN (1,2),
Josep VALLVERDÚ (1,2), Palmira SALADIÉ (1,2)
(1): Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona. bennasar.maria1@gmail.com
(2): IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, carrer Marcel·lí Domingo s/n (Edifici W3) – Campus Sescelades,
43007 Tarragona.
(3): Gruppo di Ricerca di Paleobiologia e Preistoria, Dipartamento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Ferrara, C.so Ercole 1 d’Este
32, 44121 Ferrara, Italy.

La cova dels Xaragalls és un sistema càrstic situat al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, al municipi de
Vimbodí-Poblet (Tarragona, Catalunya). Les excavacions realitzades des de 2008 han posat de manifest una
seqüència estratigràfica del plistocè superior (44.000-13.500 anys BP).
En aquest treball es presenten les dades paleoecològiques d’aquesta successió, utilitzant la tafonomia en l’estudi de
les abundants restes de microvertebrats. Els resultats obtinguts indiquen que l’associació de microvertebrats està
relacionada amb l’activitat de dos predadors majoritaris: el mussol europeu i el duc. L’hàbitat preferencial
d’aquests predadors suggereix que el paisatge dominant estava format per boscos oberts o àrees obertes properes a
boscos semioberts i amplis penyals. Aquest paisatge va mantenir una certa continuïtat al llarg de tota la seqüència.
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Microarqueologia a Megiddo àrea Q: resultats preliminars per a les anàlisis
de fitòlits i FTIR

Dan CABANES
GEPEG: Grup d’Estudis Paleoecològics i Arqueològics, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Facultat de Geografia i
Història, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. dancabanes@ub.edu

El present treball és el resultat dels treballs realitzats en el marc del projecte Reconstructing Ancient (Biblical)
Israel: The Exact and Life Sciences Perspective (European Research Council) en l’àrea Q del jaciment de
Megiddo (Israel).
Les anàlisis de fitòlits, combinades amb els resultats de FTIR i micromorfologia, permeten fer una interpretació
preliminar de les activitats portades a terme en aquesta part del jaciment durant la segona edat del ferro (ca. 1000
BC).
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Modelant la biologia animal. Anàlisi dels efectes de la domesticació sobre
l’esquelet dels bovins. Potencialitats i limitacions de la morfometria
geomètrica a partir de la mostra del jaciment de Minferri (Juneda, Lleida)

Ariadna NIETO (1), Pere-Miquel PARÉS (2)
(1): GIP (Grup d’Investigació Prehistórica), Universitat de Lleida, pl. de Víctor Siurana 1, 25003 Lleida. nevolote@hotmail.com
(2): Departament de Producció Animal, Universitat de Lleida, av. Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida. peremiquelp@prodan.udl.cat

La morfometria geomètrica és una tècnica, originàriament desenvolupada per a l’estudi de les formes biològiques,
que en els últims anys ha penetrat en altres disciplines científiques com la geologia, antropologia forense,
medicina, paleontologia i de manera més recent en arqueologia.
Aquesta metodologia, aplicada a l’arqueozoologia, permet aprofundir en la investigació dels canvis morfològics
(en forma i grandària) dels animals domèstics amb l’objectiu d’avaluar patrons distribucionals, evolutius i
filogènics. L’estudi de la variabilitat morfològica permetrà inferir aspectes relacionats amb el tipus de cria i els
morfotipus presents en cada territori, l’impacte de la domesticació sobre els animals i la funcionalitat de les
espècies estudiades dins de les comunitats prehistòriques.
La mostra extreta del jaciment de Minferri (Juneda, Lleida) serà el punt de partida d’aquest estudi que pretén
aportar noves dades sobre el procés de domesticació dels bovins durant el neolític final i l’edat del bronze. En
aquest sentit, el llarg període d’ocupació i les característiques del jaciment, ens han permès disposar de conjunts
faunístics excepcionals. Cal tenir en compte que ens trobem davant d’un tipus d’hàbitat dispers en el qual
coexisteixen, en un mateix espai físic, les cabanes, les estructures de producció i emmagatzematge i els espais
d’enterrament. Les sitges, llars exteriors i suports de contenidors a l’aire lliure permeten una primera aproximació
a les formes de vida d’una comunitat sedentària amb una economia de base fonamentalment agrícola, en la que els
bovins haurien pogut tenir un rol important. Tres enterraments primaris de diferents tipus (individual, doble,
múltiple) en sengles sitges reutilitzades documenten un nou tipus de pràctica funerària en aquesta regió i és
precisament en la zona de necròpolis on s’han descobert la major part d’inhumacions de bovins sencers, o gairebé
sencers, acompanyant als difunts.
Els 9 individus exhumats permetran avaluar la variabilitat morfològica de les restes òssies de Bos taurus, a partir
de l’anàlisi osteomètrica de determinats elements de l’esquelet cranial. En aquest sentit l’objectiu principal serà el
de presentar els protocols de treball, les potencialitats i les possibilitats que aquesta metodologia pot oferir a la
disciplina arqueozoològica i més concretament a la problemàtica de la domesticació dels bovins durant el neolític a
la plana occidental catalana.
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Biografies antigues atrapades en càlculs dentals: una nova via per a la
comprensió del passat?

Karen HARDY
Departament de Prehistòria, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra. khardy@icrea.cat

El càlcul dental és una bio-pel·lícula mineralitzada que es forma sobre les dents. És molt comú trobar-lo en
esquelets humans i en els d’alguns animals de jaciments arqueològics. Si la placa dental no es neteja es pot arribar
a calcificar. Un cop es produeix això, el càlcul dental pot conservar-se al llarg de períodes prolongats de temps.
L’estudi de càlculs dentals en humans s’ha convertit recentment en un focus d’interès bioarqueológic pel seu
potencial de proporcionar nous coneixements sobre els aspectes de l’estil de vida, la dieta i la salut dels individus.
Mentre es va formant la matriu fina del càlcul, aquesta va deixant atrapades restes de menjar microscòpiques, així
com compostos químics de les substàncies ingerides o respirades.
Un enfocament combinat que integra la identificació morfològica dels materials atrapats amb la identificació
analítica dels compostos químics, proporciona nous coneixements detallats sobre aquests aspectes del mode de
vida, la dieta i la salut oral.
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El registre faunístic en contextos funeraris calcolítics. El cas del jaciment del
carrer París (Cerdanyola del Vallès)

Jordi NADAL (1), Silvia ALBIZURI (1), Joan FRANCÈS (2), Lluís LLOVERAS (1),
Antonio SÁNCHEZ-MARCO (3), Marc GUÀRDIA (2), Tona MAJÓ (2)
(1): SERP, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona.
(2): Museu i poblat ibèric de Ca n’Oliver, Servei de Cultura, c/ València 19, 08290 Cerdanyola del Vallès.
(3): Institut Català de Paleontologia, campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès.

El jaciment del carrer París (Cerdanyola del Vallès) fou intervingut com a excavació de rescat entre l’estiu de 2003
i primavera del 2004. S’hauria tractat d’un hipogeu de forma ovalada de 5 metres de llagada, 2 d’amplada i 1,5
d’alçada, excavat a les terrasses del riu Sec. La cambra fou utilitzada com a espai per a inhumacions en quatre
episodis, datats entre el 4110±60 BP i el 3870±45 BP. Aquests, gràcies a la clara associació amb determinats
aixovars ceràmics i les datacions radiomètriques, han permès establir i publicar un marc cronològic en l’evolució
de diferents estils campaniformes: marítims i epimarítims, i regional incís pirinenc.
Al jaciment, on s’han documentat un total d’uns 7.000 ossos d’una cinquantena de persones, les restes faunístiques
són per contra escasses. Tot i així la seva anàlisi pot ajudar a interpretar la naturalesa dels aixovars funeraris durant
el calcolític. En aquest treball presentem els resultats de l’estudi faunístic.
El conjunt faunístic es composa de tres tipus de material segons siguin les seves característiques taxonòmiques i
tafonòmiques:
– Vertebrats (mamífers i aus) d’aportació antròpica, escassos però significatius, que jugaren un paper especial en
els rituals funeraris.
– Petits vertebrats, fonamentalment restes de lepòrids i anurs, que per les seves característiques tafonòmiques han
estat considerats aportacions naturals.
– Malacofauna continental terrestre, que també s’ha interpretat com incorporacions de caràcter natural a l’hipogeu.
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El procesado vegetal en el castro de la Segunda Edad del Hierro de
Bolumburu (Vizcaya). Aportaciones desde el estudio de fitolitos

Mónica ALONSO EGUÍLUZ (1, 2), Marta PORTILLO (2), Aitor MORENO LARRAZÁBAL (1),
Lydia ZAPATA PEÑA (1), Rosa M. ALBERT (3)
(1): Laboratorio de Arqueobotánica, Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibersitatea, c/ Francisco Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz. monicalonsoe@gmail.com; aitor.moreno@ehu.es;
lydia.zapata@ehu.es
(2): Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueològics (GEPEG), Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de
Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001 Barcelona. mportillo@ub.edu
(3): ICREA / GEPEG, Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre 6-8, 08001
Barcelona. rmalbert@ub.edu

El castro de Bolumburu es un yacimiento de la Segunda Edad del Hierro localizado en el municipio de Zalla
(Vizcaya). Se trata de un recinto amurallado, con una ubicación privilegiada que le permite una amplia visión del
valle que se extiende a sus pies. Durante sus excavaciones se han documentado gran número de estructuras
domésticas, dentro de las cuales se han podido recuperar tanto vestigios de hogares como un número importante de
materiales arqueológicos, destacando significativamente molinos tanto de mano como fijos, realizados en
diferentes litologías.
Actualmente el yacimiento está siendo analizado de una manera integral desde el punto de vista de la
arqueobotánica, aplicando análisis de fitolitos, antracológicos, polínicos y carpológicos, proporcionando estos
últimos testimonio de que ya en esta época se consumía el mijo (Panicum milliaceum).
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del estudio de fitolitos, muestreados tanto de la superficie de
fricción, como de los sedimentos asociados a los mismos. Los datos aportados son consistentes con los obtenidos
del estudio carpológico, ya que se han identificado, en ambos tipos de muestras, morfologías diagnósticas de la
subfamilia Panicoide (células cortas bilobuladas). Además existe un porcentaje importante de fragmentos de dichas
morfologías y una significativa ausencia de estructuras multicelulares, por lo que se podría deducir la molienda de
la planta de origen. Así pues, los resultados tanto del estudio de macrorrestos vegetales como de fitolitos apuntan
al consumo del mijo durante la Segunda Edad del Hierro en el castro de Bolumburu.
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32, 44121 Ferrara (Italia). lpzjmn@unife.it

El presente trabajo muestra los resultados del análisis paleoecológico, paleoambiental y bioestratigráfico del
estudio de los restos de roedores obtenidos mediante el lavado y tamizado de los sedimentos pertenecientes a los
niveles 2, 3 y 4 del Sector Entrada de la cueva del Toll (Moià, Barcelona), integrada dentro del complejo kárstico
de las Coves del Toll.
Se han recuperado un total de 216 restos de roedores, todos ellos identificados a nivel de especie, distinguiéndose
10 especies: Arvicola sapidus (nivel 4), Microtus arvalis (nivel 2 y 3), Microtus agrestis (nivel 2 y 3), Chionomys
nivalis (nivel 3 y 4), M. (Terricola) duodecimcostatus (nivel 2-4), M. (Terricola) gerbei (nivel 2), M. (Iberomys)
cabrerae (nivel 2 y 3), Apodemus sylvaticus (nivel 2-4), Eliomys quercinus (nivel 3) y Glis glis (nivel 3). De los
análisis biocronológicos se deduce una cronología de Pleistoceno superior final e inicios del Holoceno (<35 ka
BP), siendo el nivel 3 pleistoceno (>13 ka BP) y el nivel 2 posiblemente holoceno (<13 ka BP). Por otra parte, los
resultados paleoclimáticos y paleoambientales evocan un bosque abierto y húmedo y un clima más frío y con
mayores precipitaciones que actualmente; siendo el nivel 3 el más frío y húmedo, mientras que en el nivel 2 se
experimenta una mejora de las condiciones climáticas, aun siendo este nivel frío. El nivel 3 podría corresponder a
un momento alrededor del Último Máximo Glaciar (alrededor de los 18 ka BP), mientras que el nivel 2
probablemente se asocie al Preboreal (11,5-9,5 ka BP).
De la comparación de los resultados con otros yacimientos de similar cronología en el Noreste Peninsular,
podemos detectar para este período una transición en dos fases, y de la contrastación con los datos de la cueva de
Teixoneres, se observa que tanto neandertales como humanos anatómicamente modernos habitaron en este entorno
en condiciones paleoambientales similares.
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implicacions zooarqueològiques
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En aquest estudi s’han analitzat les modificacions tafonòmiques produïdes durant la fase nutritiva de les carcasses
del jaciment de la Mina (Barranc de la Boella, la Canonja, Tarragona). El Barranc de la Boella és un jaciment datat
a la transició plistocè inferior-mitjà, a l’aire lliure i la seva formació es relaciona amb un context de sedimentació
deltaica. El tàxon millor representat és Dama sp. També s’ha documentat la presència de Cervus elaphus,
Megaloceros sp., Equus cf. altidens, Equus cf. stenonis i Hippopotamus antiquus. Entre els carnívors, s’han trobat
elements d’Ursus sp., Canis mosbachensis, un fèlid de talla mitjana i copròlits pertanyents a Pachycrocuta cf.
brevirostris.
L’activitat dels carnívors està millor documentada que la dels homínids. Diferents característiques del ossos
consumits pels carnívors suggereixen un fort impacte de Pachycrocuta cf. brevirostris sobre el conjunt. Les dades
suggereixen que ens trobem davant un jaciment vertical, un palimpsest on trobem diferents esdeveniments de
Carnivore only i d’interacció entre homínids i carnívors sobre les mateixes carcasses. Per a aquest últim cas,
suggerim un escenari d’Hominid to carnivore, on els homínids tindrien un accés primari a les carcasses, que
després serien aprofitades pels carnívors.
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estudio de fitolitos en base al análisis de suelos modernos
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El estudio de fitolitos se ha establecido como una herramienta de gran eficacia para la reconstrucción de la
vegetación en diferentes regiones de África. En este trabajo se han utilizado sedimentos de suelos modernos
procedentes de diversas comunidades vegetales pertenecientes al Reino Floral Capense (Sudáfrica) con el objetivo
de explorar el potencial de los conjuntos fitolitológicos para la caracterización de dichas comunidades vegetales.
El Reino Floral Capense se define por ser el de menores dimensiones pero el que presenta el mayor nivel de
diversidad y endemismo. De este modo, a través de la caracterización de cada tipo de vegetación a través del
conjunto fitolitológico se pretende identificar cambios de vegetación, y por ende de clima y medioambiente, en el
registro paleontológico así como arqueológico.
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bonali i Capra sp.) al Cau del Duc (Torroella de Montgrí, Baix Empordà)
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Conegut i explorat d’antic, investigat en diverses ocasions, el Cau del Duc és un jaciment emblemàtic del paleolític
inferior/mitjà de Catalunya a causa de la seva abundant col·lecció d’indústria lítica, que constitueix probablement
la millor mostra d’elements acheulians disponibles fins el moment. Es tracta d’una cova situada al massís calcari
del Montgrí, que té una àmplia visibilitat sobre la plana de la vall baixa del riu Ter i que acollí repetides
ocupacions humanes durant la prehistòria.
Malauradament, el seu rebliment es troba erosionat en la seva totalitat i el material recollit, en diverses etapes, és
remenat. Però degut a la seva singularitat i riquesa, la seva indústria lítica ha estat objecte de repetits estudis per
part dels arqueòlegs, que, malgrat ser un material no contextualitzat estratigràficament, el consideren de gran
interès. Ara bé, aquests estudis no poden resoldre el problema que se’ls planteja de si el conjunt correspon a una
única unitat cronotecnològica o si pel contrari hi ha un mínim de dues unitats. Efectivament, el conjunt presenta,
per una banda, una col·lecció magnífica d’eines de gran format (útils sobre còdol), característiques de l’acheulià
(pics trièdrics, pics simètrics, bifacials...); i per l’altra, una abundant sèrie de suports levallois. Provenen de dos
moments diferenciats, un corresponent al mode tècnic 2 i l’altre al mode 3? O pel contrari, provenen del moment
de contemporaneïtat (conegut també com a paleolític mitjà antic) entre les tècniques pròpies de l’acheulià i les que
caracteritzaran al paleolític mitjà i que se situa a la part alta del plistocè mitjà?
En contrast amb la indústria lítica, les restes de fauna són molt pobres. Aquest fet és coherent amb la història
d’erosió del dipòsit. Però hem abordat l’estudi paleontològic d’aquestes restes amb la intenció de fer aportacions a
la biocronologia del jaciment i a resoldre el problema plantejat.
Aquest estudi ens ha indicat la presència de 7 tàxons: Elephantidae indet., Rhinocerontidae indet., Cervus elaphus,
Sus scrofa, Bovinae (cf. Bos), Hemitragus bonali i Capra sp., si bé no descartem que en completar el repàs a les
col·leccions, quelcom disperses, puguem completar la llista.
La presència d’Hemitragus bonali i de Capra sp. en el mateix jaciment indica que el conjunt del Cau del Duc de
Torroella de Montgrí correspon a una barreja d’almenys dos nivells. Un, amb Hemitragus bonali, que dataria del
plistocè mitjà, i l’altre, amb Capra sp., del plistocè superior.
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A Europa Occidental no es coneix cap jaciment on convisquin els dos gèneres. Hemitragus bonali s’identifica des
dels 500 ka i desapareix abans de l’inici del plistocè superior (128 ka). El gènere Capra (que en aquest cas podria
ser C. praepyrenaica o C. pyrenaica), es coneix només en el plistocè superior.
Aquests resultats, juntament amb l’abundància de les eines de gran format, encara que de manera no concloent ens
fan creure en l’existència d’un moment cultural acheulià, cronologia del plistocè mitjà, i un segon moment cultural
mosterià, cronologia del plistocè superior, per a la indústria del Cau del Duc.
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