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Divendres 28 de maig de 2021
09.00-09.10 Obertura de la VI Reunió OIKOS.
09.10-10.10 Conferència Carne, pescado y marisco: la alimentación en los castros
costeros del noroeste ibérico, a càrrec de Carlos Fernández (Universidad de León).
10.10-10.30 Pausa
Mètodes i tècniques en bioarqueologia
Moderadora: Sílvia Valenzuela-Lamas
10.30 Federica GRANDI, Isabel CÁCERES, Bruno GÓMEZ DE SOLER, Gerard
CAMPENY, Jordi AGUSTÍ. Looking for Bacterias: The case of the Pliocene site of
Camp Dels Ninots (Caldes de Malavella, Girona, Spain).
10.40 Alexandra LIVARDA, Hèctor Aleix ORENGO. A New Method for the
Identification of Agricultural Practices in the Past: Combining Archaeobotany,
micro 3D GMM and Artificial Intelligence.
10.50 Héctor DEL VALLE, Isabel CÁCERES, Carlos TORNERO, Aitor BURGUETCOCA, Abel MOCLÁN, Josep Maria VERGÈS. Diagénesis del hueso en conjuntos de
fumier, procesos tafonómicos y optimización de muestras bioarqueológicas. El caso
de la cueva de El Mirador (Atapuerca, Burgos).
11.00 Bàrbara MAS. De l’excavació al GIS: aproximació metodològica d’anàlisi
espacial Intra-site dels fragments de carbó. El cas del Molí del Salt (Vimbodí i Poblet,
Conca de Barberà, Tarragona).
11.10 María Fernanda MARTÍNEZ-POLANCO, Sandra BAÑULS-CARDONA, Celia
DÍEZ-CANSECO, Abel GALLEGO, Erwin GONZÁLEZ-GUARDA, Sergio JIMÉNEZ,
Alessandra LIVRAGHI, Chiara MESSANA, Marta OROZCO, Ivan RAMÍREZPEDRAZA, Carlos SANCHEZ-HERNÁNDEZ, Alejandro SIERRA, Carlos TORNERO,
Florent RIVALS. What Else We Can Learn From A Tooth?: Experiences at IPHES
Biomolecular Laboratory.
11.20 Daniel TONDA CARRATALA, Roger ALCÀNTARA FORS, Maria SAÑA
SEGUÍ. Noves dades per a l’estudi de la gestió animal en el nord-est peninsular:
l’exemple de la hipoplàsia dental en Sus domesticus a la Bauma del Serrat del Pont
(Tortellà, la Garrotxa).
11.30 Alba RUIZ, Maria SAÑA, David MATEO, Arnau BROSA. L’anàlisi de la
paleopatologia osteocondritis dissecant en remugants domèstics. Aplicació als
jaciments neolítics de la Draga i la Cova de l’Avellaner.
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11.40 Joaquim RIPOLL, Roger ALCÀNTARA, Maria SAÑA. Pautes d’estrès
biomecànic dins dels ramats bovins de la Draga a través de l’anàlisi de la cortical
òssia.
11.50 Marta ALCOLEA, Alexa DUFRAISSE, Raquel PIQUÉ. Un ejemplo de
aplicación de herramientas dendro-antracológicas a contextos arqueológicos en el
NE peninsular: las Coves del Fem (Ulldemolins, Tarragona).
12.00 Francesca D’AGOSTINI, Vincent VADEZ, Jana KHOLOVA, Javier RUIZPÉREZ, Marco MADELLA, Carla LANCELOTTI. Watered or not Watered? This is
the Dilemma -An Experimental Approach to Test Water Availability Through
Phytolith Analysis in C4 Crops.
12.10-12.40 Discussió.
Processament i consum (1)
Moderador: Lluís Garcia Petit
12.40 Alejandro SIERRA SAINZ-AJA, Antoni PALOMO, Raquel PIQUÉ, Xavier
TERRADAS, Maria SAÑA. Nuevos datos sobre la neolitización del noreste
peninsular: la explotación de los recursos animales en el yacimiento de las Coves del
Fem (Ulldemollins, Tarragona).
12.50 Alejandro EMENS, F. Xavier OMS, Lluis LLOVERAS, Josep MESTRES, Jordi
NADAL. Estudi arqueomalacològic d'un jaciment prelitoral del neolític antic. El cas
de les Guixeres de Vilobí.
13.00 Maria HERRERO OTAL, Susagna ROMERO BRUGUÉS, Raquel PIQUÉ
HUERTA. Cordilleria i cistelleria neolítica al nord-est de la península Ibèrica:
matèries primeres i tecnologia.
13.10 Carlos G. SANTIAGO MARRERO, Carla LANCELOTTI, Marco MADELLA.
Plant Processing Activities and the Use of Space at Çatalhöyük – A Summary of the
Latest Microbotanical Research.
13.20 Carolina JIMÉNEZ ARTEAGA, Marco MADELLA, Carla LANCELOTTI,
Ghualm Mohiuddin VEESAR, Tasleem Alam ABRO, Óscar PARQUE PÉREZ, Amin
CHANDIO. Dinàmiques agrícoles a la civilització de l’Indus: estudi arqueobotànic
del jaciment de Bhando Qubo (Sindh, Pakistan).
13.30 Juan José GARCÍA-GRANERO, Cristina N. PATÚS, Natàlia ALONSO. La mòlta
en època ibèrica: primeres anàlisis microbotàniques de molins dels Vilars d’Arbeca.
13.40 Lluís CASANOVA I XUFRÉ, Jordi NADAL, Marta SANTOS, Pere
CASTANYER, Santiago RIERA. Primers resultats de l’estudi del conquiller d’època
grega arcaica a la Neàpolis d’Empúries: anàlisi de la UE 20006.
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13.50 Miguel TARONGI. Las leguminosas en el Mediterráneo Occidental durante la
protohistoria.
14.00-14.20 Discussió.
14.20-15.30 Pausa dinar virtual.
Processament i consum (2)
Moderadora: Maria Saña
15.30 Katie TARDIO, Lídia COLOMINAS. The Roman villa at Els Munts: a first look
at the animal economy.
15.40 Alessandra PECCI, Simona MILETO, Paul REYNOLDS. Ánforas romanas y
análisis de contenidos. Reflexiones sobre el alcance del análisis de residuos
orgánicos.
15.50 Meztli HERNÁNDEZ-GRAJALES, Luis BARBA, Simona MILETO, Juan José
GARCÍA-GRANERO, Agustín ORTIZ, Maria Teresa CASTILLO, Gabriela MEJÍA,
Alessandra PECCI. Análisis de contenidos en recipientes cerámicos prehispánicos de
Xochimilco, Centro de México.
16.00 Maria NADAL, Lluís LLOVERAS, Jordi NADAL, Santiago RIERA. L’art de
cuina i l’arribada dels productes americans a Catalunya. Anàlisi en clau
bioarqueològica de 4 receptaris postmedievals.
16.10 Santiago RIERA, Anna CASTELLANO, Josep CRUELLS, Sabrina BIANCO,
Jordi NADAL, Lluís LLOVERAS, Natàlia ALONSO, Miguel TARONGI, Vicenç
BROS, Aitor BURGUET-COCA. Bioarqueologia multidisciplinària aplicada a la
recuperació de l’Hort Petit i l’alimentació del Monestir de Pedralbes (Barcelona).
16.20 Marina FERNÁNDEZ, Jordi RAMOS, Santiago RIERA, Lluís LLOVERAS,
Carme MIRÓ, Marta MORENO-GARCÍA, Jordi NADAL. Primeres evidències
d’ostreïcultura a la ciutat de Barcelona. El registre arqueomalacofaunístic del
carrer Sotstinent Navarro.
16.30 Discussió.
17.00 Assemblea General de l'ACBA (exclusiva per a socis i sòcies).
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Dissabte 29 de maig de 2021
10.00-11.00 Conferència Redescubriendo el proceso de domesticación de plantas en el
suroeste de Asia, a càrrec d'Amaia Arranz-Otaegui (Muséum National d’Histoire
Naturelle, París).
Paisatge i aprofitament del medi natural
Moderador: Aitor Burguet-Coca
11.00 Cristina REAL, Valentín VILLAVERDE. Interacciones entre humanos y
carnívoros. El caso de estudio del auriñaciense de la Cova de les Cendres.
11.10 Jordi REVELLES, Ethel ALLUÉ, Marta ALCOLEA, Isabel EXPÓSITO, Bàrbara
MAS, Raquel PIQUÉ, Laura OBEA, Cristina VAL-PEÓN, Francesc BURJACHS.
Potencial paleoecològic i arqueobotànic dels jaciments en cova i abric al nord-est de
la península Ibèrica.
11.20 Samantha FIGUEREDO, Julià MAROTO, Joaquim SOLER, Alba SOLÉS, Neus
COROMINA, Isaac RUFÍ, Narcís SOLER. La ictiofauna del pleniglacial a les Coves
del Reclau (Serinyà).
11.30 Laura BOTIGUÉ, Oriol ROCABERT, Sílvia ALBIZURI, Jordi NADAL.
Arquitectura genètica de les poblacions de gossos al continent europeu des del
neolític fins l’edat mitjana.
11.40 Patricia MARTÍN, Chiara MESSANA, Giovanni DI SIMONE, Ethel ALLUÉ,
Isabel EXPÓSITO, Andreu OLLÉ, Josep Maria VERGÈS, Vincenza FORGIA.
Pràctiques ramaderes i aprofitament dels recursos naturals al massís de Le Madonie
(Sicília, Itàlia).
11.50 Sabrina BIANCO, Mikel SOBERÓN RODRÍGUEZ. El combustible de la
Barcelona tardomedieval-moderna. Anàlisi antracològica i fonts d'arxiu per a
l'estudi de l'aprovisionament de llenya entre els segles XIV-XVIII.
12.00 Paloma VIDAL MATUTANO. L’ús i la gestió de la fusta per les societats
aborígens de Canàries.
12.10 Discussió.
12.45 Cloenda.
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Un ejemplo de aplicación de herramientas dendro-antracológicas a
contextos arqueológicos en el NE peninsular: las Coves del Fem
(Ulldemolins, Tarragona).
Marta ALCOLEA(1), Alexa DUFRAISSE(2), Raquel PIQUÉ(3)
(1) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria, Edifici B, Facultat de Filosofia i Lletres, 08193 Bellaterra
(Barcelona). Marta.Alcolea@uab.cat
(2) Muséum National d’Histoire Naturelle, CNRS-UMR 7209: Archéozoologie, Archéobotanique: sociétés, pratiques et
environnements, CP56, 55 rue Buffon, 75005 París (França). alexa.dufraisse@mnhn.fr
(3) Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria, Edifici B, Facultat de Filosofia i Lletres, 08193 Bellaterra
(Barcelona). Raquel.Pique@uab.cat

RESUMEN
En este trabajo nos centramos en la reconstrucción de las estrategias de gestión del combustible leñoso
por parte de los últimos cazadores-recolectores y las primeras sociedades agro-pastorales del NE
peninsular. Para ello, nos basamos en la aplicación de herramientas dendro-antracológicas en carbones
arqueológicos, con la ayuda de un software de análisis de imagen. Por un lado, restituimos los calibres
mínimos de la madera basándonos en la convergencia de los radios leñosos mediante el método
trigonométrico. Por otro lado, medimos la anchura de los anillos de crecimiento de cada uno de los
fragmentos seleccionados para establecer su tasa de crecimiento. La combinación de ambas medidas nos
permite conocer, siempre con el apoyo de un referencial local actual, las partes de las plantas (troncos,
ramas o ramitas) de las que proceden y por lo tanto plantear hipótesis acerca de la gestión forestal y los
usos de la leña en las diferentes ocupaciones estudiadas (Dufraisse et al. 2018).

Nuestro caso de estudio en este trabajo es el yacimiento de las Coves del Fem (Uldemollins, Tarragona)
(Palomo et al. 2018). Este sitio, excavado en los últimos años, contiene una secuencia de ocupación desde
el final del mesolítico hasta el neolítico antiguo epicardial (8,0-6,5 ka cal BP). El estudio antracológico
pone de manifiesto que a lo largo de toda la secuencia los pinares de montaña (Pinus sylvestris tp.) son las
comunidades vegetales mayoritariamente explotadas para la obtención de combustible leñoso. Estos
bosques son grandes productores de madera muerta gracias al fenómeno conocido como poda natural,
que consiste en la caída de las ramas más bajas que ya no son funcionales (Alcolea et al. en prensa). Esta
madera sería fácilmente accesible para los grupos humanos en ocupaciones esporádicas o de tipo
estacional, ya que esto no implicaría una gran inversión de recursos, previsión a largo plazo, ni una gran
capacidad técnica.

Referencias
Dufraisse, A., Coubray, S., Girardclos, O., Nocus, N., Lemoine, M., Dupouey, J. L., Marguerie, D. (2018).
Anthraco-typology as a key approach to past firewood exploitation and woodland management
reconstructions. Dendrological reference dataset modelling with dendro-anthracological tools. Quaternary
International, 463, 232-249.
Palomo, A., Terradas-Batlle, X., Piqué, R., Rosillo, R., Bodganovic, I., Bosch, À., Revelles, J. (2018). Les
Coves del Fem (Ulldemolins, Catalunya). Tribuna d’Arqueologia, 2015-2016, 88-103.
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Alcolea, M., Dufraisse, A., Royo, M., Mazo, C., de Luis, M., Longares, L. A., Fábregas, R. (en prensa).
Dendro-anthracological tools applied to Scots type pine forests exploitation as fuel during the MesolithicNeolithic transition in the southern central pre-Pyrenees (Spain). Quaternary International,
https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.029
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El combustible de la Barcelona tardomedieval-moderna.
Anàlisi antracològica i fonts d'arxiu per a l'estudi de l'aprovisionament
de llenya entre els segles XIV-XVIII
Sabrina BIANCO(1) (2), Mikel SOBERÓN RODRÍGUEZ(3) (4)
(1) Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA). Zona Educacional 4, Campus Sescelades URV
(Edifici W3), 43007 Tarragona. sbianco@iphes.cat.
(2) Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6, 08001 Barcelona.
(3) Institut de Recerca Històrica (IRH), Universitat de Girona. Campus Barri Vell, 17004 Girona.
(4) Arqueòleg independent, Barcelona.

RESUM
El combustible és el que mou cada societat i, abans de la Revolució Industrial, depenia principalment de
la disponibilitat de llenya dels boscos. Atès que el creixement econòmic es relaciona directament amb la
quantitat d’energia disponible, aquest provoca pressió sobre l'ambient proper (Cipolla 1962; Malanima
2008). Tot i que es tractava d'un material de primera necessitat per a les ciutats, l'economia del combustible
llenyós ha rebut poca atenció des de l’arqueologia, i encara menys si es consideren cronologies
històriques.
Amb aquestes premisses, l'objectiu d’aquest treball és omplir aquest buit i analitzar qualitativament i
quantitativament l'explotació de combustible llenyós a Barcelona, entre els segles XIV i XVIII. Aquesta
recerca implica, d’una banda, l'estudi del material antracològic mostrejat en diferents excavacions
arqueològiques de Barcelona, entre les quals les estructures domèstiques trobades sota del Mercat del
Born (Bianco et al. 2020; Fernández 2019; Artigues, Fernández 2014) o al Pou de la Figuera (Vilardell
2007), les barraques de pescadors al solar del carrer Doctor Aiguader 15-23 (Soberón 2013), el convent
gòtic de Santa Maria de Jerusalem a la plaça de la Gardunya (Giner 2006) o el Monestir de Pedralbes,
que són les intervencions on en aquest moment hi ha més disponibilitat de restes. De fet, l'anàlisi
antracològica permet entendre els taxons de plantes llenyoses emprats al llarg del temps i les seves
proporcions segons els contexts d’on provenen (Asouti, Austin 2005). Aixi mateix, els orígens i la quantitat
del combustible en què es comerciava han estat investigats a partir de l’anàlisi dels registres del dret
d'ancoratge del port de Barcelona, els quals proporcionen dades sobre els ports d'origen i l’arqueig dels
vaixells que importaven llenya a la ciutat, entre el 1439 i el 1525 (Soberón 2017).

Finalment, amb aquesta aproximació combinada, és possible relacionar la vegetació explotada al llarg del
temps amb dades més específiques de les importacions de llenya, i proposar una primera interpretació del
sistema de subministrament de combustible de la ciutat de Barcelona durant l’època baixmedieval i
moderna.
Referències
Artigues, P. L., Fernández, A. (2014). El jaciment arqueològic de l’antic Mercat del Born. La seva darrera
fase d’us (1700-1717). Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, època II, 10, 30-55.
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Asouti, E., Austin, P. (2005). Reconstructing woodland vegetation and its exploitation by past societies,
based on the analysis and interpretation of archaeological wood charcoal macro-remains. Environmental
Archeology, 10, 1-18.
Bianco, S., Allué, E., Riera Mora, S., Fernández, A., Soberón Rodríguez, M., Miró Alaix, C. (2020). The
evolution of wood fuel exploitation in the El Born Market site (Barcelona, Spain) during the 15 th-18th
centuries starting from charcoal analysis. European Journal of Post-Classical Archaeologies, 10, 371-400.
Cipolla, C. M. (1962). The economic history of world population. Penguin Books, London.
Fernández, A. (2019). Memòria de la intervenció arqueològica a l’antic mercat del Born de Barcelona.
Excavació dels àmbits núm.16, núm.19 i núm.21 de la casa Corrales i actuació al carrer Gensana del conjunt
arqueològic (053/16), Juny – Setembre 2016. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.
Giner, D. (2006). Memòria de la intervenció arqueològica preventiva a la Pl. de la Gardunya (278/05),
Novembre 2005 – Juny 2006. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.
Malanima, P. (2008). Energia e crisi all’origine della crescita moderna: 1650-1850. In: Brusa, A., Cajani,
L. (eds) La Storia è di tutti. Carocci, Roma.
Soberón, M. (2015). Les barraques de pescadors a la Barcelona Moderna (f. XVI- m. XVII). Tribuna
d’Arqueologia 2012-2013, 219-235.
Soberón, M. (2017). La relació marítima entre el Maresme i Barcelona a mitjan segle XV. In: El segle XV,
temps de canvis i incerteses, Simposi in Maritima, 1r Simposi sobre història, cultura i patrimoni del
Maresme medieval, Vilassar de Dalt, pp. 79-99.
Vilardell, A. (2007). Memòria de la intervenció arqueològica subsidiària de la construcció d’infrastructures
i serveis al Pou de la Figuera (Jaume Giralt, Metges, Montanyans Pou de la Figuera) (088/06), Juliol 2006Febrer 2007. Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.
Agraïments
S'agraeix sobretot a E. Allué, S. Riera Mora i L. Picornell-Gelabert la supervisió de la investigació. Gràcies
també a Vanesa Triay per la col·laboració, i a Toni Fernández i Josep Cruells per la disponibilitat a l’hora
de proporcionar documentació arqueològica inèdita. Gràcies a Emili Revilla per la disponibilitat a l’Arxiu
Arqueòlogic del MUHBA a Zona Franca i a Carme Miró, del Servei d’Arqueologia de Barcelona, pel
suport. En relació amb l’anàlisi antracològica, duta a terme per S. Bianco, en part ha estat possible gràcies
a una beca Erasmus for Traineeship des de la Universitat de Pàdua a l’IPHES (supervisada per E. Allué)
i al projecte Paleobàrcino MICINN (2017-2019) (HAR2016-77981-P), supervisat per S. Riera Mora;
l’altra part s'emmarca en un projecte de doctorat que va rebre el suport d’una beca de la Fundació “la
Caixa” (ID 100010434) amb codi LCF/BQ/DR20/11790001.
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Arquitectura genètica de les poblacions de gossos al continent europeu
des del neolític fins l’edat mitjana
Laura BOTIGUÉ(1), Oriol ROCABERT(2), Sílvia ALBIZURI(3), Jordi NADAL(5)
(1) Programa de Genòmica de Plantes i Animals, Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB,
Bellaterra, Barcelona. Laura.botigue@cragenomica.es
(2) Programa de Genòmica de Plantes i Animals, Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB,
Bellaterra, Barcelona. oriol.rocabert@cragenomica.es
(3) SERP–Departament d'Història i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8 Barcelona. silvia.albizuri@upc.edu
(4) SERP–Departament d'Història i Arqueologia, Universitat de Barcelona, c/ Montalegre, 6-8 Barcelona. jordinadal@ub.edu

RESUM
Els gossos van ser els primers animals domèstics, que acompanyaven els éssers humans en els seus viatges
durant milers d’anys. Els últims estudis arqueogenòmics han revelat certs paral·lelismes entre la història
dels humans i la dels gossos, tot i que es basen principalment en l’anàlisi de dades anteriors al neolític. En
aquest estudi investiguem l’estructura poblacional dels gossos i les evidències de fluxos migratoris en el
continent europeu des del neolític fins al període medieval, un temps marcat per les nombroses conquestes,
canvis culturals i l’emergència i caiguda de diferents imperis. Hem generat dades genòmiques de 32 gossos
d’aquests períodes, procedents de jaciments arqueològics d’Alemanya i de Catalunya. Posant aquests
gossos en el context d’altres cànids antics i moderns, observem certa estructura genètica en funció de
l’època i, sorprenentment, no de la geografia. Les dades mitocondrials mostren també una elevada
diversitat pel que fa a l’assignació d’haplogrups, fins i tot en gossos coetanis d’un mateix jaciment. Les
anàlisis d’afinitat genètica també mostren un canvi en l’arquitectura genètica dels gossos entre el període
romà i el medieval, ja que aquests últims són molt més semblants a les races modernes. Tot plegat, els
resultats són compatibles amb una àmplia xarxa de comerç de gossos, que permetia l’intercanvi
d’espècimens de manera directa o indirecta entre localitats de diferents punts del continent.
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Primers resultats de l’estudi del conquiller d’època grega arcaica a la
Neàpolis d’Empúries: anàlisi de la UE 20006
Lluís CASANOVA I XUFRÉ(1), Jordi NADAL(2), Marta SANTOS(3), Pere CASTANYER(4),
Santiago RIERA(5)
(1) SERP, Departament d‘Història i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8,
08001 Barcelona. llcasanx7@alumnes.ub.edu
(2) SERP, Departament d‘Història i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8,
08001 Barcelona. jordinadal@ub.edu
(3) Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. C/ Puig i Cadafalch, s/n, 17130 L’Escala. msantosr@gencat.cat
(4) Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. C/ Puig i Cadafalch, s/n, 17130 L’Escala. pcastanyer@gencat.cat
(5) SERP, Departament d‘Història i Arqueologia. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6-8,
08001 Barcelona. rieram@ub.edu

RESUM
En jaciments humans de la protohistòria i la història antiga de la costa occidental de la Mediterrània,
l’explotació malacofaunística s’ha donat per suposada, però s’ha evidenciat poc a través d’anàlisis
arqueomalacològiques. En aquest treball es presenten els primers resultats d’un conquiller localitzat a
l’extrem nord del barri portuari del nucli grec arcaic de la Neápolis d’Empòrion (Empúries), al costat del
penya-segat que formava part del límit de l’antic port natural. Es tracta d’importants acumulacions de
restes de malacofauna contingudes dins d’estrats d’abocador, juntament amb altres restes de fauna i
materials arqueològics, que serviren també per anivellar aquesta zona en el moment de bastir-hi les
primeres construccions durant la segona meitat del segle VI aC. Les restes arqueomalacofaunístiques
recuperades es compten per milers i hi destaca l’escopinya de gallet (Cerastoderma glaucum, Bruguière
1789) sobre altres espècies dels gèneres Ruditapes, Patella, Mytilus, Tritia i altres.

El predomini del gènere Cerastoderma demostra el marisqueig centrat en fons de caràcter sorrenc o llimós,
propi dels aiguamolls que envoltarien la ciutat grega en època antiga. Amb l’estudi es pretén caracteritzar
els principals agents d’acumulació. Essent aquests majoritàriament antròpics, podrien correspondre a una
activitat alimentària, o, per la proximitat de la seva deposició amb una àrea de santuari, també es podrien
interpretar com a dipòsits amb algun significat simbòlic, tal i com s’ha interpretat en altres jaciments grecs
de cronologia arcaica (Theodoropoulou 2013). En tot cas, la importància del conquiller, a nivell de nombre
de restes (NISP), nombre mínim d’individus (NMI), pes i biomassa, demostra que els recursos econòmics
d’origen marí explotats per les primeres comunitats gregues assentades a l’Empordà era molt més
important del que s’ha suposat fins ara.
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ABSTRACT
The management of water marked a key turning point in the trajectory of the arid regions of the world
where societies developed. In drylands the interpretation of water management practices and consequently
the use of irrigation for agricultural intensification has been central to the archaeological debate of the
last decades. Traces of water management practices in archaeobotanical remains are difficult to detect as
consequence of the ephemeral strategies put in place to water. Preindustrial agriculture tends to be thought
as a secondary practice in favour to pastoralism, as a result of the water scarcity. In addition, natural
water sources in arid environments can broadly be classified into those which are generated in more humid
regions. In contexts with low rainfall, rain-fed cultivation -when water is provided by rainfall alone- is
often considered to have a minor role in human livelihood. Lancelotti and colleagues (2019) argue that
rain-fed cultivation might have played a so-far underestimated role in the development of food production
in arid areas, even where rainfall is normally thought too scarce for crop cultivation.

While for C3 species several proxies have been tested to assess plant water availability in archaeological
contexts, so far there is no direct strategy for the discrimination-characterization of water regimes in C4
crops, which represent the main components of the agricultural assemblage in drylands in the past as in
the present. The objective of this research is to develop a methodology that will allow the reconstruction of
past crops water-management of C4 species using an experimental approach. We carried out an
experimental cultivation of ten traditional landraces each of sorghum (Sorghum bicolor L. Moench), pearl
millet (Pennisetum glaucum L. R. Br.) and finger millet (Eleusine coracana L. Gaertn.), simulating irrigated
and rain-fed scenarios in arid contexts. Experiments were conducted in lysimeters, which allowed us to
keep a tight control on water regimes and physiologic parameters while plants grew in field-like conditions.
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In this paper we present the preliminary results of analyses on phytolith concentration and morphotype
assemblages. Phytoliths –inorganic silicified bodies produced in plant tissues- and indices based on
morphotypes proportions have been tested because phytolith formation is related to the plant’s
transpiration stream which in turn depends on water availability. Our first set of analysis concentrated on
leaf samples, being the site of most transpiration, and consequently were assumed to produce the strongest
variability among the different phytolith morphotypes. We found that both millets presented similar
patterns, producing more phytoliths in well-water conditions, whereas sorghum response was independent
of the water regime. The ratio between fixed and sensitive morphotypes discriminated water availability
only for some landraces. Within the same species, not all landraces responded equally to water treatments,
suggesting that silica accumulation and morphotypes production might also be influenced by genetics.
Future steps will include the analysis of chaff to construct a complete picture of how water availability
affects phytolith production and to better assess the potential use of C4 phytoliths for archaeological studies
on past agricultural systems.
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RESUMEN
El yacimiento de El Mirador se encuentra en la parte sur del complejo kárstico de la Sierra de Atapuerca
(Burgos, España). Su secuencia estratigráfica se extiende desde el Paleolítico Superior hasta la Edad de
Bronce (Vergès et al. 2016). Durante al menos 4.000 años, la cueva se utilizó como hábitat de comunidades
agropastorales, así como lugar de enterramiento funerario. Debido a las recurrentes actividades
ganaderas, el depósito contiene una excelente secuencia de fumier (Brochier 2002; Angelucci et al. 2009),
es decir, una sucesión de capas quemadas y no quemadas de estiércol y restos orgánicos e inorgánicos
(cerámica, industria lítica, etc.) (Vergès et al. 2016). El proceso de quema para limpiar y desparasitar el
lugar da como resultado unas características sedimentarias similares (facies), que pueden ser identificadas
en cualquier contexto de fumier. Debido a la complejidad de los procesos que se suceden en la formación
de un fumier, es necesario un enfoque multidisciplinario para comprender la génesis de la secuencia
estratigráfica.

En este trabajo abordamos un conjunto de 45 muestras óseas provenientes de 4 facies diferentes (facies a;
facies v; facies tf; facies r(m)) comprendidas entre el 3480 y el 6491 cal BP, con el objetivo de desentrañar
los procesos fosildiagenéticos que intervienen en este tipo de conjuntos y determinar si existen diferencias
relacionadas con la naturaleza de las facies (Del Valle 2018). Este enfoque ha permitido seleccionar y
potenciar muestras óptimas para análisis bioarqueológicos de una manera rápida y económica (Dal Sasso
et al. 2016; Kendall et al. 2018; France et al. 2020; Kontopoulos et al. 2020). Además, ha permitido obtener
información de procesos tafonómicos que intervienen en la identificación exitosa de procesos culinarios
como el hervido o cocinado. Para ello, se ha evaluado la microestructura ósea a través de ATR-FTIR,
obteniendo datos discriminatorios entre los restos óseos de las diferentes facies analizadas. Con este
propósito, se han aplicado diferentes parámetros diagenéticos, principalmente, cantidad de colágeno
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conservado y estado de conservación de la bioapatita. La identificación de procesos culinarios se ha
realizado a través del análisis macroscópico de superficies y su evaluación microestructural mediante los
datos proporcionados por la espectroscopía. El tratamiento estadístico de los datos con un análisis
discriminante lineal (LDA) (Thompson et al. 2013; Ellingham et al. 2016) y la aplicación de métodos de
machine learning (ML) se han erigido como una metodología prometedora en la identificación de restos
hervidos en el registro arqueológico.

Los resultados han mostrado trayectorias diagenéticas diferentes entre las facies, relacionadas con su
quema o no. Así, los restos óseos de las facies no quemadas muestran una buena conservación en contenido
de colágeno y estado de la bioapatita. No obstante, se ha detectado una ratio de carbonatos (CO 3/PO4)
ligeramente alta en algunos restos; este valor debe ser tenido en cuenta en la selección de muestras óseas
para análisis de isótopos y dataciones. En las facies quemadas, se han observado diferencias en la
cristalinidad ósea, que han permitido separar las temperaturas alcanzadas entre las facies r(m) y tf. Los
parámetros diagenéticos y los algoritmos de ML han permitido discriminar con éxito los huesos hervidos
(LDA=0.77; ML=1 exactitud). Éstos contienen valores cercanos a 15% de colágeno, un índice de
cristalinidad de 3,3 (IRSF) y una relación de carbonato/fosfato de 0,4 (CO 3/PO4). Si bien este trabajo es
una primera aproximación al estudio de la diagénesis del hueso en contextos de fumier, los resultados
obtenidos abren una vía interesante para la resolución de estos complejos contextos y para el conocimiento
de las modificaciones tafonómicas que en ellos intervienen.
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RESUM
El jaciment de Les Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès) és un dels emplaçaments a l’aire
lliure amb un dels registres més amplis del neolític antic al nord-est penínsular, tot i que presenta també
fases ocupacionals d’èpoques posteriors. Les intervencions es van iniciar als anys 1970 i els treballs de
documentació es van allargar fins a principis de la dècada de 1980. Les excavacions es van reprendre a
l’any 2015 i duren fins a l’actualitat. En aquest treball es presenten els resultats de les anàlisis
arqueomalacològiques dels materials recuperats als nivells cardials, epicardials, postcardials i del neolític
final (Emens 2020). Encara que trobem una certa diversitat taxonòmica, hi ha 4 grups en concret que
sobresurten respecte de tot el conjunt malacofaunístic. D'una banda, tenim restes fòssils de caràcter local
i de difícil interpretació, però que, per la naturalesa de la resta de material, cal discutir si pot haver existit
una selecció d’aquestes restes per a la fabricació d'objectes de caire ornamental. En segon lloc, trobem el
gènere Glycymeris, amb una quantitat gens menyspreable d’individus rodats i molt rodats (esmentats com
“lúnules” en alguns treballs, com Luján i Jover 2019). Aquests elements semblen haver estat seleccionats
per realitzar peces de decoració amb una mínima o, fins i tot, sense cap modificació antròpica. D’altra
banda tenim elements corresponents a la família dels càrdids (essencialment dels gèneres Acanthocardia i
Cerastoderma). També apareixen normalment rodats i de vegades amb fractures fresques. És molt possible
que aquestes conquilles fossin emprades per a la fabricació de denes discoïdals, de les que s’han recuperat
també alguns exemplars al jaciment. Finalment, trobem el gasteròpode marí Columbella rustica, una
espècie seleccionada amb finalitats ornamentals que s’ha pogut documentar des del mesolític i fins gairebé
el neolític final. El conjunt arqueomalacològic de les Guixeres de Vilobí demostra que la recol·lecció
d'aquestes peces no es va fer amb usos alimentaris, sinó molt segurament amb una única funció ornamental.
Aquests resultats es contrasten amb altres jaciments regionals sincrònics de l’àmbit català.
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RESUM
Tot i les referències textuals antigues sobre la importància de les ostres al litoral Barceloní -és famosa
l’epístola d’Ausoni al respecte (Decimo Magno Ausonio 1990)-, la recuperació i els estudis
d’arquemalacofauna marina d’èpoques històriques a Barcelona han estat magres (Nadal 2017). En aquest
treball, inserit en les recerques que fem sobre l’evolució paisatgística i econòmica de la ciutat de
Barcelona1, es presenten els resultats de l’anàlisi de les conquilles marines recuperades a la intervenció
arqueològica feta al carrer Sotstinent Navarro, a la part externa de la muralla romana, entre les torres 27
i 28, on s’han identificat ocupacions que van des de fases romanes alt-imperials fins a època moderna
(Ramos et al. 2018). Entre aquestes restes malacofaunistiques destaquen especialment les ostres (Ostrea
edulis Linnaeus 1758), molt importants a l’antiguitat tardana i l’alta edat mitjana del jaciment. Algunes
característiques de les conquilles recuperades fan pensar en una gestió d’aquesta espècie, que podria
anomenar-se, segons alguns investigadors, com a ostreïcultura: aglomerats de conquilles, presència de
perforacions susceptibles de ser fetes per l’enfilament i engreix d’exemplars, valves adherides a col·lectors
o morfologies específiques i estandarditzades en les valves inferiors. Aquesta possible ostreïcultura sembla
decaure a la ciutat a partir de la baixa edat mitjana, si ens atenem a la reducció de conquilles d’ostra al
jaciment en les unitats estratigràfiques més recents. Si acaba constatant-se tal davallada, creiem que
podria estar vinculada amb la transformació de l’àrea costanera (Riera et al. 2019), que en aquesta
darrera fase deixaria de ser adequada per a la producció ostrífera.
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21

VI Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA, 2021

Ramos, J., Llinàs, J. A., Miró, C. (2018). La muralla romana en el marc del Pla Bàrcino. La intervenció
arqueològica a les torres 27 i 28. Tribuna d’Arqueologia 2015-2016, 216-238.
Riera, S., Julià, R., Miró, C. (2019). Evolució del front marítim de la zona portuària de Barcelona de la
tardoantiguitat a l’Edat Moderna. Rodis, Journal of medieval and Postmedieval Archaeology 21, 89-110.

22

VI Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA, 2021

La ictiofauna del pleniglacial a les Coves del Reclau (Serinyà)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Samantha FIGUEREDO , Julià MAROTO , Joaquim SOLER , Alba SOLÉS , Neus COROMINA ,
(6)

(7)

Isaac RUFÍ , Narcís SOLER
(1) Laboratori d’Arqueologia,
samanthasfa.13@gmail.com
(2) Laboratori d’Arqueologia,
julia.maroto@udg.edu
(3) Laboratori d’Arqueologia,
joaquim.soler@udg.edu
(4) Laboratori d’Arqueologia,
albasic.labisbal@gmail.com
(5) Laboratori d’Arqueologia,
neus.coromina@gmail.com
(6) Laboratori d’Arqueologia,
i.rufi19@gmail.com
(7) Laboratori d’Arqueologia,
narcís.soler@udg.edu

Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.
Història Antiga i Prehistòria, Universitat de Girona. Pl. Ferrater Mora, 1, 17004 Girona.

RESUM
Les restes d’ictiofauna procedents dels nivells gravetians i solutrians de les Coves del Reclau (Serinyà) ens
ajuden a reconstruir el paleoambient del pleniglacial al nord-est de Catalunya. En total, s’han determinat
6 tàxons diferents: truita de riu (Salmo trutta), salmó (Salmo salar), anguila (Anguilla anguilla), barb
(Barbus sp.), bagre (Leuciscus sp.) i madrilleta (Rutilus sp.). Altrament, el seu estudi ens pot aportar noves
dades sobre la dieta de les poblacions d'aquests períodes i quin paper hi jugava el consum de peix.

Malgrat no haver-se localitzat eines de pesca, es creu que podria haver-hi captura i consum de peix, ja que
la majoria d’aquestes restes provenen dels nivells arqueològics gravetians i solutrians de les coves de
l’Arbreda i Mollet III, que presenten un fort component antròpic. En el cas de Mollet III, estarien
relacionades amb la presència d’enterraments. Entre elles, s’ha identificat una vèrtebra de truita de riu
(Salmo trutta) perforada, que ens indicaria que en alguns contextos el peix no només seria consumit sinó
que també s’utilitzaria el seu esquelet per fabricar elements decoratius.
Finalment, cal esmentar la presència de salmó (Salmo salar), que d’acord amb els coneixements actuals
no viuria als rius mediterranis durant el pleniglacial, ja que les condicions de salinitat i oxigenació del
mar Mediterrani eren les menys favorables per al seu hàbitat. Per tant, podria haver estat portat del vessant
nord dels Pirineus.
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RESUM
La fortalesa dels Vilars (Arbeca, Garrigues) és un conjunt arqueològic excepcional, declarat BCIN el 1998
per la Generalitat de Catalunya. Construïda a inicis de la primera edat del ferro (775 cal. a.n.e.), la
fortalesa va ser abandonada pels volts del 300 a.n.e. i constitueix un testimoni privilegiat de les
transformacions i el procés històric protagonitzats per les comunitats preibèriques i la civilització ibèrica
durant les etapes antiga i plena. El registre arqueològic dels Vilars inclou gran quantitat de molins de
vaivé i, especialment a partir del s. VI-V a.n.e., molins rotatoris. En paral·lel, l’anàlisi de les restes
arqueobotàniques recuperades al jaciment ha permès identificar la predominança del blat nu (Triticum
aestivum/durum) i l’ordi vestit (Hordeum vulgare). En aquest context, podem plantejar la possibilitat, entre
d’altres, que el desenvolupament del molí rotatori respongués al desig d’incrementar l’eficiència del
procés de mòlta de cereals, però aquesta hipòtesi no ha estat mai testada. En aquesta presentació
introduirem la metodologia i el primers resultats de les anàlisis de restes microbotàniques (midons i fitòlits)
de molins rotatoris (n=3) i de vaivé (n=10) dels Vilars per mirar d’esbrinar a) si aquests dos tipus d’eines
es feien servir per a tasques diferents i b) si la innovació tecnològica que suposa el desenvolupament del
molí rotatori va anar lligada des d’un primer moment només a la mòlta de cereals.
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ABSTRACT
In the fossil record, traces of microbial activity have been recorded in osteological material and have been
studied since the last century. At the macroscopic level these alterations are recognized as change in colour
in the surfaces as a direct consequence of digestion from microorganisms, frequently associated with
deposition of iron and manganese based oxides. In histological sections bacterial activity footprints are
represented by microboring that can spread from the inside to the outside and vice versa, sometimes with
the presence of higher mineralized rims and/or secondary deposition of carbonates (Fernández-Jalvo and
Andrews 2016). The analysis of these alterations in archaeological contexts allowed to better understand
what agents and what environmental parameters were involved in the preservation of osteological material
(Kendall et al. 2018). The normal pathway of decomposition redistributes nutrients until the disappearing
of the carcasses while fossils survive, marking an anomaly in this process.

At the present day it is known that microbial activity could be responsible or participate in fossilization
processes. Empirical data demonstrate that microbial mats found in lacustrine environments could cover
and then isolate the remains under a thin organic layer where abiotic parameters are biologically
controlled (Iniesto et al. 2017). Digestion processes will lastly lead to precipitation of specific compounds
and later chemical substitution in the bioapatite. Experimental activities were fundamental to restrain some
parameters and forensic studies also demonstrated that the very beginning of decomposition is due to
anaerobic bacterias that reside in animal guts, generally defined as endogenous bacterias. Exogenous
bacterias are instead coming from the environment and are usually responsible for later attack.
Fossil reserves – also known as Lagerstätte – are examples of contexts where incredible well-preserved
remains are recovered, allowing good resolution in paleoenvironmental studies (Allison 1988). The role of
microbial activity in the preservation of these sites has been theorized in some cases, with the evidence of
biological structures like cocci and diatoms. Most of these Lagerstätte represent a past lacustrine
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environment and the presence of microbial mats could have been possible, supporting the correlation of
their role in fossildiagenesis.
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RESUMEN
El estudio tradicional de cerámica mediante la relación forma-función ha predominado en la arqueología
doméstica mexicana. Los contenidos reales de los recipientes excavados en los yacimientos, generalmente
no han sido estudiados con suficiente profundidad para la época prehispánica. En el proceso de la
investigación que aquí presentamos, se aborda el tema de la preparación y consumo de alimentos en el
Posclásico Tardío (1200 – 1521) para el Centro de México a partir del estudio de los residuos químicos
de las cerámicas arqueológicas. Para esto se seleccionó un yacimiento mesoamericano localizado al sur
de la actual Ciudad de México: Xochimilco.

La Ciudad de México se encuentra en la cuenca de México, que es una área que está en el Altiplano Central
del actual territorio mexicano y se forma de manera natural por el cruce del Cinturón Volcánico
Transmexicano, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. En la antigüedad, la cuenca de
México se componía de cinco grandes lagos, algunos salados y otros dulces debido a las características
de los suelos (Parsons, et al. 1982).

Xochimilco era un asentamiento extenso y daba nombre al más sureño de los lagos. Sus habitantes se
caracterizaban por ser muy hábiles en el trabajo artesanal, pero destacaban por su trabajo agrícola con
el uso de la siembra de milpa en chinampas (Parsons 2008). Las chinampas son grandes islotes artificiales
construidos generalmente con tierra extraída del fondo del lago, delimitados con árboles llamados
ahuejotes (Salix bonplandiana), cuyas raíces crecían hasta el fondo del lago y fijaban la chinampa
(Cabrero 1980).
A Xochimilco se le llamó “el granero de Tenochtitlan” debido a que, una vez conquistada la ciudad por
los mexicas, también conocidos como aztecas, fue el principal proveedor de alimentos a la capital de dicho
imperio (Parsons, et al. 1982). Este asentamiento fue ocupado desde la época precerámica del Centro de
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México (4200 a.C. [Acosta y McClung 2015]); sin embargo, es en el periodo Posclásico Tardío cuando
presenta su mayor apogeo (Peralta 2011), aunque a partir de 1430 estuvo bajo el dominio del pueblo
mexica, quien a partir de esa fecha inició el dominio de toda la cuenca de México y sus territorios aledaños.

Una gran área del yacimiento arqueológico de Xochimilco ha quedado enterrada debajo del actual
emplazamiento urbano, y debido a que la mancha urbana ha crecido con rapidez, es poco lo que se ha
registrado arqueológicamente. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos proyectos de excavación de
salvamento arqueológico que han permitido saber más acerca de los xochimilcas.

Para la presente investigación se están analizando muestras de cerámicas procedentes de los proyectos
“Prospección Arqueológica en Avenida Morelos No. 59, Colonia Barrio El Rosario, Xochimilco, D.F.”,
dirigido por la arqueóloga María Teresa Castillo Mangas (2013), y “Salvamento arqueológico Pedro
Ramírez del Castillo No. 6 Bis Col. Barrio San Pedro Deleg. Xochimilco (Restaurante Toks)”, dirigido por
la arqueóloga Gabriela Mejía Appel (2018). Ambas excavaciones llevaron a la luz espacios domésticos
habitados en los últimos años antes de la llegada de los conquistadores castellanos a la cuenca de México.
El primer proyecto identificó restos arqueológicos pertenecientes a un grupo de alto nivel socioeconómico
que vivía cerca del centro religioso del antiguo asentamiento xochimilca; el segundo proyecto identificó
restos arqueológicos de un grupo de artesanos que vivían en los límites del asentamiento en la ribera del
lago.

Las muestras cerámicas fueron analizadas con spot tests, desarrollados por Barba et al. (1991) para
identificar la presencia de residuos químicos. Una selección de las muestras se está analizando con
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), siguiendo diferentes métodos de
extracción (Correa Asencio et al. 2014; Evershed 1993; Evershed et al. 1997; Charters et al. 1993; Pecci
et al. 2013). Algunas muestras presentan una capa blanca que podría estar asociada al empleo de cal para
la nixtamalización del maíz o bien para la preparación de miel de agave, por esto se han seleccionado
para su análisis con FTIR y para el análisis de gránulos de almidones.

Los primeros resultados de los contenidos de cerámicas domésticas analizadas permiten establecer
algunas diferencias entre el uso de las formas estudiadas y confirman la presencia de carbonatos de calcio
como compuesto principal de las capas blancas identificadas.

Este trabajo es parte de la investigación doctoral de M. Hernández-Grajales en el programa de doctorado
"Societat i Cultura" de la Universidad de Barcelona, gracias al Programa de Becas para Estudios en el
Extranjero FONCA-CONACYT, 2018. CNCA.FONCA.04S.04.PBEE.EC.DO.017.18. CONACYT: Apoyo
709373, de las actividades del ERAAUB (2017 SGR 1043), del Laboratorio de Prospección Arqueológica
del IIA de la UNAM y la IMF-CSIC. El análisis de los materiales cuenta con el permiso del Consejo de
Arqueología del INAH (oficios 401.1S.3-2019/1151, 2020/1003, 2019/359 y 2020/1288).
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RESUM
L’ús de fibres vegetals es considera una de les tecnologies més antigues utilitzades per poblacions humanes
i que té un paper important en totes les societats. Aquestes tecnologies s’han utilitzat per a la producció
d’una llarga llista d’utensilis de cordilleria i cistelleria, però també estores, xarxes i calçat, entre d’altres.
Tot i així, atès que es tracta de material orgànic, desapareixen en la majoria de contexts arqueològics,
excepte d’aquells que presenten unes condicions ambientals de conservació específiques. A causa de
l’escassetat del seu registre, no s’han estudiat en profunditat i existeix una manca de metodologies
estandarditzades per a fer-ne anàlisis. En el present estudi s’analitzen morfològicament i tècnicament, a
més de les matèries primeres utilitzades, dos dels conjunts de cordilleria i cistelleria recuperats al nordest de la península Ibèrica. El material prové del jaciment lacustre de la Draga, a Banyoles (Girona, 53244977 cal aC) i del jaciment de Coves del Fem a Ulldemolins (Tarragona, 4941-4545 cal aC) en els quals
es varen recuperar dos dels conjunts més excepcionals de produccions amb fibres vegetals del sud
d’Europa. L’objectiu del present resum és exposar els resultats de les anàlisis en profunditat dels materials
d’ambdós jaciments, i demostrar les habilitats tecnologies de les poblacions del passat relacionades amb
l’explotació i gestió de matèries vegetals.

30

VI Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA, 2021

Dinàmiques agrícoles a la civilització de l’Indus: estudi arqueobotànic
del jaciment de Bhando Qubo (Sindh, Pakistan)
Carolina JIMÉNEZ ARTEAGA(1), Marco MADELLA(3), Carla LANCELOTTI(4), Ghualm Mohiuddin
VEESAR(5), Tasleem Alam ABRO(6), Óscar PARQUE PÉREZ(2), Amin CHANDIO(7)
(1) CaSEs – Culture and Socio-Ecological Dynamics Research Group. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. C/
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. carolina.jimenez@upf.edu
(2) CaSEs – Culture and Socio-Ecological Dynamics Research Group. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. C/
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. oscar.perez01@upf.edu
(3) CaSEs – Culture and Socio-Ecological Dynamics Research Group. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. C/
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. ICREA – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Pg. Lluís Companys 23,
08010, Barcelona. marco.madella@upf.edu
(4) CaSEs – Culture and Socio-Ecological Dynamics Research Group. Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra. C/
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005, Barcelona. ICREA – Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Pg. Lluís Companys 23,
08010, Barcelona. carla.lancelotti@upf.edu
(5) Department of Archaeology, Shah Abdul Latif University, C/Old National Highway, 66202, Khairpur, Sindh (Pakistan).
gmveesar@yahoo.com
(6) Department of Archaeology, Shah Abdul Latif University, C/Old National Highway, 66202, Khairpur, Sindh (Pakistan).
tasleem17@yahoo.com
(7) Department of Archaeology, Shah Abdul Latif University, C/Old National Highway, 66202, Khairpur, Sindh (Pakistan).
mnchandio@yahoo.com

RESUM
La civilització de l'Indus és la primera cultura urbana coneguda del sud d'Àsia. Geogràficament, va ocupar
els actuals països de Pakistan, Índia i, durant el seu apogeu (c. 4,6-3,9 anys A.P.), part de l'Afganistan.
Les evidències arqueològiques apunten a una adaptació contínua dels seus habitants als canvis climàtics,
els règims hidrològics variables i les diferències ecològiques regionals, mitjançant diverses estratègies
agrícoles i un gran domini de la gestió de l’aigua. Mentre que la regió nord-occidental es basava
principalment en les precipitacions ciclòniques hivernals originàries del Mediterrani oriental, les
precipitacions del sud-est procedien principalment del monsó indi estival. Això no obstant, poc es coneix
sobre les valls dels rius Indus i Ghaggar-Hakra, situades a la zona de transició, on tots dos sistemes són
més irregulars. Aquesta zona té un interès especial, ja que va experimentar un desenvolupament urbà sense
precedents durant el període conegut com a Harappa Madur. Amb tot, no s'han fet estudis sistemàtics de
restes de plantes i animals a la plana inundable de l'Indus. Presentem aquí dades arqueobotàniques
preliminars de Bhando Qubo, un jaciment arqueològic a la plana al·luvial de la vall inferior de l’Indus
(Sindh, Pakistan), que es troba a 67 km al nord-est de la coneguda ciutat de Mohenjo-Daro. La seqüència
ceràmica suggereix una cronologia des de les fases de Kot-Diji (preurbanes) fins al període Harappa
Madur (urbà), tot i que ens trobem a l’espera dels resultats de la datació per radiocarboni per a refinar el
període de temps d’ocupació. L’estudi inclou l’anàlisi de llavors carbonitzades, midó i fitòlits, i suggereix
un paquet de cultius divers i amb canvis notables al llarg del temps.
Bhando Qubo proporciona un cas d’estudi interessant per a explorar el paper del clima i del
desenvolupament urbà en les dinàmiques agrícoles i la transformació social. La combinació de diferents
anàlisis aporta llum sobre les estratègies d’adaptació locals i regionals, i aprofundeix en la nostra
comprensió sobre l’ascens i la desaparició de les diverses tradicions culturals de l’Indus.
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A New Method for the Identification of Agricultural Practices in the
Past: Combining Archaeobotany, micro 3D GMM and Artificial
Intelligence
Alexandra LIVARDA(1), Hèctor Aleix ORENGO(2)
(1) Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP), Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003,
Tarragona, alivarda@icac.cat
(2) Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge (GIAP), Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Plaça d’en Rovellat, s/n, 43003,
Tarragona, horengo@icac.cat

RESUM
In this talk we will present our new project that aims to create a new tool in the hands of archaeobotanists
to investigate past agricultural practices. Archaeobotanical remains in the form of seeds, grains and other
plant can be identified to a taxonomic level and they can provide some information on taphonomic
conditions. Standard morphological analysis can provide little more than that and more detailed and
specialised analyses are needed in order to extract further information on food processing and agriculture,
such as stable isotope and genetic analyses. These types of analyses, however, can be costly, destructive
and require specialised facilities and personnel. This project aims to create a new method whereby the 3D
morphology of cereal grains can be used to directly provide information on agronomic information,
overcoming these hurdles. This talk provides details on how this new tool is being created, starting with
the experimental cultivation of a variety of barley accessions. We will discuss the series of measurements
to be taken of the harvested grains and how these can be then reconstructed in 3D. We finally, present how
our new machine learning (a subfield of artificial intelligence) algorithms can be applied to match the seed
measurements with the known agronomic parameters of the experimentally cultivated grains and ultimately
be used as a tool that can be applied to archaeological material.
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Pràctiques ramaderes i aprofitament dels recursos naturals al massís
de Le Madonie (Sicília, Itàlia)
Patricia MARTÍN(1,2,3), Chiara MESSANA(1,2), Giovanni DI SIMONE(4), Ethel ALLUÉ(1,2), Isabel
EXPÓSITO(1,2), Andreu OLLÉ(1,2), Josep Maria VERGÈS(1,2), Vincenza FORGIA(5)
(1) Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), Zona educacional 4, Campus Sescelades URV (Edifici
W3), 43007, Tarragona. patrimr9@gmail.com; cmessana@iphes.cat; eallue@iphes.cat; iexposito@iphes.cat; aolle@iphes.cat;
jmverges@iphes.cat
(2) Universitat Rovira i Virgili (URV), Departament d'Història i Història de l'Art. Avinguda de Catalunya 35, 43002, Tarragona.
(3) Universitat de Barcelona (UB), Seminari d’Estudis i Recerques Prenistòriques. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia. Facultat de Geografia i Història. C/ Montalegre, 6, 08001 Barcelona.
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vincenza.forgia@gmail.com

RESUM
Aquest treball se centra en l'estudi de l'explotació dels recursos faunístics durant la prehistòria i els segles
VII i VIII desprès de la nostra era, al massís de Le Madonie (200-1979 m snm), situat al nord de l’illa de
Sicília (Itàlia) (Forgia et al. 2013). La ramaderia ha estat una de les principals activitats econòmiques en
aquest massís i en aquest treball s’aborda el primer estudi sobre l’origen d’aquestes pràctiques a partir
de l’anàlisi de les restes faunístiques recuperades durant les excavacions sistemàtiques de Vallone Inferno.
Vallone Inferno és un abric localitzat a 770 m snm amb evidències d’ocupació humana des del neolític
mitjà (segona meitat del 6è mil·lenni cal BC). Es tracta d’un dels primers jaciments d'una seqüència cronocultural tan llarga, excavats sistemàticament en aquesta àrea.

Les restes faunístiques han estat analitzades mitjançant mètodes zooarqueològics i tafonòmics, per tal
d’obtenir informació sobre la composició i gestió dels ramats i la pràctica de la cacera. Els resultats
mostren una clara predominança de les espècies domèstiques sobre les salvatges, el que confirma l’ús de
l'abric com a pleta pel ramat, el que ja havia estat documentat mitjançant criteris sedimentaris i pel polit
de les parets. Pel que fa a la composició dels ramats, en les ocupacions prehistòriques la ramaderia es
basava en la cria d’ovelles i cabres, mentre que durant les ocupacions històriques, els porcs esdevenen la
principal espècie. Considerant els perfils de mortalitat dels ovicaprins, juntament amb altres dades
arqueològiques i arqueobotàniques, plantegem la possibilitat de la pràctica de la mobilitat dels ramats per
tal d’optimitzar els recursos vegetals del massís de Le Madonie (Sicília, Itàlia). Aquest plantejament obre
la porta a la realització de noves anàlisis més especifiques com les isotòpiques. Pel que fa a la caça, els
cérvols, les daines i els conills van ser les principals preses i un complement a la dieta d’aquests ramaders,
tant en las ocupacions prehistòriques com en les històriques.

Referències
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What Else We Can Learn From A Tooth?: Experiences at IPHES
Biomolecular Laboratory
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ABSTRACT
The tooth is one of the favorite remains of the paleontologist and archeologist, taking into account that its
hard structure allows its conservation despite time and even the composition of the sediment. At the same
time, the study of its shape and composition provides different information that contributes to a better
knowledge of human behavior. In particular, it offers relevant information regarding (1) aspects such as
human paleoecology, subsistence and behavior, but also (2) aspects of the animal’s life history, such as
behavior, feeding preferences, or environmental conditions. Several approaches are used to study teeth,
coming from zooarchaeology, micropaleontology, taphonomy, mesowear, microwear, stable isotope
analyses, and cementochronology. Each one of these proxies gives access to different time frames within
the life of an individual, and the joint use of several of them allows us to better understand the life history
of the individuals studied and the complete archaeological or paleontological assemblage. At the
Biomolecular Laboratory at the Institute of Human Paleoecology and Social Evolution (IPHES), we are
combining several of these approaches providing high-resolution data to our research. The aim of this
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presentation is to share some of the ongoing projects of the lab. Our research includes different
chronologies both Pleistocene and Holocene; diverse geographical areas: Europe, South-East Asia, and
America; and several research questions, for example, the reconstruction of hunting strategies and
husbandry systems. We also work with various species from rodents to gomphotheres passing by cave bears
and neotropical cervids. We are also exploring controlled-experimental individuals and studying extant
museum collection in order to have a baseline to compare with archaeological assemblages.
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De l’excavació al GIS: aproximació metodològica d’anàlisi espacial
intra-site dels fragments de carbó. El cas del Molí del Salt (Vimbodí i
Poblet, Conca de Barberà, Tarragona)
Bàrbara MAS(1)
(1) Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP). Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de
Geografia i Història, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6, 08001 Barcelona. barbara.mas86@gmail.com

RESUM
Aquesta comunicació presenta els resultats de l’anàlisi de distribució espacial intra-site de restes
antracològiques provinents del nivell A del Molí del Salt (13800-12680 anys cal. BP), que es recuperaren
amb la tècnica de la flotació manual. El jaciment del Molí del Salt és interpretat com a campament
residencial, que s’ocupà reiteradament durant les últimes fases del paleolític superior final fins al mesolític
(Vaquero 2004). El procés de sedimentació fou relativament homogeni i de baixa energia al llarg de la
seqüència, el que provoca certa complexitat per a la delimitació sincrònica i diacrònica de les estructures
de combustió (Mas et al. 2021). La GEO-estadística espacial s’ha convertit en una via emergent que
possibilita quantificar, modelitzar, interpretar, preveure i analitzar fenòmens espacials del registre
arqueològic (Lloyd i Atkinson 2004; Wheatley i Gillings 2002), sempre dins del context de provinença
(espai). Diversos treballs han emprat l’analítica espacial, tot i que s’han centrat, especialment, en l’estudi
de les densitats i distribucions horitzontals (X-Y) i verticals (Z) de macrorestes de fauna, restes de talla o
estructures de combustió (p. ex. García-Moreno et al. 2021; Vallverdú et al. 2012; Vaquero et al. 2015).
Tanmateix, els treballs d’anàlisi espacial de les restes antracològiques són escassos i s’han enfocat,
principalment, en calcular les densitats i la distribució de fragments de carbó en planta (p. ex. VidalMatutano 2017, 2018). L’objectiu que motivà el desenvolupament d’aquest treball era entendre com i en
quina resolució la distribució espacial dels fragments de carbó era útil per a discernir els palimpsestos
acumulatius de les estructures de combustió.
L’anàlisi antracològica de 505 fragments de carbó es va dur a terme amb les tècniques d’identificació
taxonòmica en base a l’anatomia de la fusta (Schweingruber 1990) i la identificació d’afectacions
tafonòmiques, utilitzant un microscopi òptic de reflexió de camps clar i obscur (Olympus BX41).
Posteriorment, s’emprà el recompte dels fragments de carbó i espècies/gèneres/grups identificats per
quadre arqueològic de procedència, així com l’interval de cotes (Z-Z1) en rangs de 5 cm. Els recomptes
foren convertits en una taula (.dat) que permeteren la creació de dos arxius vectorials (.shp) propis del
software ESRI-GIS (Arcmap i Qgis). Un primer, de caràcter poligonal, simulà la quadrícula o malla
arqueològica amb les freqüències relatives, mentre que el segon correspongué a un caràcter de punts que
simulà la posició espacial (X-Y-Z) dels fragments en freqüències absolutes. L’anàlisi no-paramètrica de
Densitat de Kernel (Baxter et al. 1995) s’aplicà posteriorment al càlcul de la desviació estàndard del
conjunt antracològic, tant en sentit horitzontal (sincrònic) com en vertical (diacrònic). L’anàlisi de veïns
pròxims (Clarke i Evans 1955) s’auto-correlacionà mitjançant l’Índex de Moran (Wheatley i Gillings
2002), per tal d’interpretar patrons de distribució (dispers, aleatori o agrupat) de les diferents espècies,
gèneres i grups taxonòmics.

36

VI Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA, 2021

Els resultats van proporcionar dades per a avaluar el conjunt florístic del paisatge en sentit local i regional,
les alteracions tafonòmiques del conjunt (61.19%), com la hiperfragmentació i les pròpies dels processos
biològics o naturals, de combustió i fosildiagenètics. Tanmateix, les tècniques geo-estadístiques de densitat
i distribució en sentit horitzontal o sincrònic (X-Y) modelaren i delimitaren dos principals focus de
concentració de fragments de carbó, distribuïts molt pròxims a les parets de l’abric. Finalment, en sentit
vertical o diacrònic (X-Z), s’identificaren diversos episodis concrets o únics d’activitat humana en un
context de palimpsest acumulatiu, i es va quantificar i modelar nuclis o focus de concentració d’espècies
vegetals llenyoses que foren emprades com a combustible, especialment Pinus tipus sylvestris, Juniperus
sp i Prunus sp.
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L’art de cuina i l’arribada dels productes americans a Catalunya.
Anàlisi en clau bioarqueològica de 4 receptaris postmedievals
Maria NADAL(1), Lluís LLOVERAS(2), Jordi NADAL(3), Santiago RIERA(4)
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RESUM
Dins del rojecte Paleo Bàrcino (HAR2016-77981-P), coordinat des del SERP, es realitza l’estudi
bioarqueològic urbà de diferents espais de la ciutat de Barcelona que foren ocupats en èpoques medievals
i postmedievals. Actualment, per exemple, s’està duent a terme anàlisis arqueozoològiques i
arqueobotàniques en fases medievals i postmedievals a les intervencions del Born CCM i del Monestir de
Pedralbes. Alguns d’aquests estudis s’han presentat en anteriors edicions d’OIKOS o es presenten en
l’actual edició. Aquestes anàlisis han anat orientades vers un doble vessant: la reconstrucció
paleoambietal, d’una banda, i l’econòmica i subsistencial, de l’altra. És en aquesta darrera que s’insereix
l’estudi que ara presentem, que proposa contrastar les evidències arqueològiques i arqueobiològiques amb
la documentació escrita referent a la progressiva introducció de productes provinents d’Amèrica a la dieta
catalana. Per a aquest estudi s’ha seleccionat un total de 4 receptaris escrits en català o editats a
Catalunya, que cobreixen els primers segles posteriors al descobriment d’Amèrica (segle XVI - inicis del
XIX). En aquest sentit, ara per ara, no s’han tingut en compte els receptaris procedents d’entorns monàstics
per dos motius: en primer lloc, perquè solen ser manuscrits no editats, que només tenien una
transcendència dins dels propis recintes o dins de l’orde. En segon lloc, per la imatge distorsionada que
de la dieta habitual de la població podrien aportar, ateses les normes d’abstinència que podien establir-se
sobre determinats productes. La lectura “bioarqueològica” dels receptaris s’ha fet obviant una anàlisi
textual dels mateixos. La recerca s’ha centrat en la identificació dels productes en els llibres, dins les
receptes, de tal manera que la data d’edició de les obres determina la incorporació ante quem de l’aliment,
i el nombre de vegades que surt esmentat en les receptes pot ser un indicador del grau de generalització.
Val a dir que els primers receptaris són obres destinades a estaments privilegiats de la societat (reialesanoblesa), mentre que els darrers estudiats estan orientats, com s’aclareix en els mateixos, “a tota la
població”.

El primer receptari analitzat és el Llibre del Coc, escrit pel mestre Robert, cuiner del rei Ferran de Nàpols,
a finals del segle XV. Tanmateix, fou l’any 1520 que va ser editat per primer cop, en català, a la ciutat de
Barcelona, fet que indica que les seves receptes continuaven estant vigents en la cuina catalana de
començaments del segle XVI. D’aquest receptari s’han tingut en compte 203 receptes. Val a dir que aquesta
obra no esmenta cap producte americà. Aquest fet pot explicar-se per la data original de la seva redacció,
però d’altra banda, gairebé 30 anys després del descobriment d’Amèrica, no es realitza cap esmena o
ampliació per tal d’incorporar nous productes en aquesta primera edició impresa (Mestre Robert 2018).
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El segon receptari, Libro del arte de cozina, va ser escrit per Diego Granado, cap oficial de cuina de la
cort de Felip III, i va ser editat per primera vegada l’any 1599. La versió utilitzada en aquest treball va
ser publicada a Lleida l’any 1614. S’han tingut en compte un total de 837 receptes i els productes
americans se citen ja en un 2,62 % dels casos: gall dindi, conill porquí, mongeta (tendra i seca), patata i
moniato (Granado 1991).
El tercer llibre, publicat a Barcelona l’any 1767, tot i que n'hi ha versions castellanes anteriors, des de
1745, és el Nuevo arte de cocina, escrit per Juan Altamiras, que, tot i ser un frare del convent de San Diego
de Saragossa, va fer un recull de receptes assequibles per a tothom, utilitzant productes barats i fàcils
d’aconseguir. D’aquest s’han tingut en compte 207 receptes, on els productes americans són presents en
el 7,72 % d'elles: gall dindi, mongeta (tendra i seca), patata i tomàquet (Altamiras 2010).
L’últim receptari és el Nou manual de cuinar amb tota perfecció, publicat cap l’any 1830 a Barcelona, en
una doble versió en català i castellà, amb receptes senzilles pensades per a tot tipus de públic. El llibre va
ser signat per P. M. T. I, de qui es desconeix el nom complet i la identitat. El nombre de receptes d’aquesta
obra és de 230 i els productes americans són citats en un 10,86 % dels casos: mongeta (tendra i seca),
patata, tomàquet, pebrot, pebre vermell, xocolata, vainilla i quina (Ripoll 1977).

Aquesta anàlisi ha permès determinar com es van introduint -o generalitzant- progressivament els
productes americans en diferents onades. Al respecte, sembla que la seva normalització als receptaris no
es produeix amb el propi descobriment d’Amèrica, sinó amb la conquesta de territoris continentals (Mèxic,
1519-1521, i Perú, 1532-1572), i posteriorment, a Catalunya, amb la finalització dels monopolis portuaris
de Sevilla i Cadis (mitjans del segle XVIII). L’estudi permet determinar quins productes es van anar
incorporant inicialment i quins ho van fer en menor mesura, quin paper jugaven dins de les receptes
(ingredient principal, ingredient secundari, salsa, condiment, aromatitzador, etc.) o en quin tipus de plats
(de carn, de peix, escudelles, postres, etc.). En aquest sentit, cal esmentar la dificultat lingüística que hem
tingut per determinar amb exactitud determinades referències (especialment en el cas de les cucurbitàcies,
els fesols, el farro i el gall dindi) o les evidents absències en els receptaris, que de vegades hem interpretat
com a resultat d’una major incidència del producte en la dieta animal, com a farratge, que no pas en la
dieta humana (com en els casos del gira-sol o el blat de moro) o per la gran volada que van adquirir alguns
productes, tot quedant al marge dels receptaris, on haurien estat citats com a simples ingredients o
condiments (com en el cas de la xocolata).

Referències
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Ánforas romanas y análisis de contenidos. Reflexiones sobre el alcance
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RESUMEN
La época romana es una de las fases en la historia del Mediterráneo en la que se ha dado una globalización
del abastecimiento de alimentos, en el que han participado diferentes regiones mediterráneas con papeles
diversos y cambiantes a lo largo del tiempo. Mucho se ha trabajado y escrito sobre la producción, el
abastecimiento y el consumo de alimentos en época romana y existen diferentes acercamientos a su
organización. El uso de ánforas de cerámica en la Antigüedad para el transporte de productos comestibles
líquidos (ej. vinos, aceites, salsas de pescado) o sólidos (ej. pescado salado, frutos secos) es bien conocido.
Las ánforas siempre han sido cruciales para la interpretación de la economía y el comercio antiguos en el
Mediterráneo, y en particular durante el período romano y la Antigüedad tardía.

Los análisis de los residuos orgánicos llevados a cabo en los últimos años, principalmente con técnicas
cromatográficas, han aportado nuevos datos que permiten una comprensión más profunda del uso (y
reutilización) de estos envases. Se utilizarán ejemplos de diferentes estudios de caso para mostrar el
potencial y las limitaciones de este enfoque y proponer un método que nos permita abordar de forma más
completa el estudio de los contenidos de las ánforas. La mayoría de las muestras se ha analizado con
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), siguiendo diferentes métodos de
extracción (Correa Asencio et al. 2014; Charters et al. 1993; Pecci et al. 2013).

La presentación forma parte del proyecto I+D RACAMed (HAR2017-84242-P), financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y de las actividades del Equip de Recerca Arqueològica i
Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), Grup de Recerca Consolitat (2017 SGR 1043),
gracias a la ayuda del Comissionat per a Universitats i Recerca del DIUE de la Generalitat de Catalunya.

Referencias
Charters, S., Evershed, R. P., Quye, A., Blinkhorn, P. W., Reeves, V. (1997). Simulation Experiments for
Determining the Use of Ancient Pottery Vessels: the Behaviour of Epicuticular Leaf Wax During Boiling
of a Leafy Vegetable. Journal of Archaeological Science 24, 1-7.
Correa-Ascencio, M., Robertson, I. G., Cabrera-Cortés, O., Cabrera-Castro, R., Evershed, R. P. (2014).
Pulque production from fermented agave sap as a dietary supplement in Prehispanic Mesoamerica.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 111, 39, 14223-14228.
Pecci, A., Giorgi, G., Salvini, L., Cau Ontiveros, M. A. (2013). Identifying wine markers in ceramics and
plasters using gas chromatography-mass spectrometry. Experimental and archaeological materials,
Journal of Archaeological Science 40, 109-115.

41

VI Reunió Oikos de Bioarqueologia, ACBA, 2021
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RESUMEN
La interacción entre los grupos humanos y los carnívoros terrestres a lo largo del Paleolítico responde a
relaciones diversas de coexistencia y/o competencia que en ocasiones pueden llegar a la confrontación
directa. Unos y otros coinciden, por un lado, en el uso de cuevas y abrigos como lugares de refugio
temporal. En este sentido, el tipo de ocupaciones, la duración de las mismas y su estacionalidad pueden
influir en la alternancia de ambos grupos y sus aportes. Por otro lado, el espectro de presas que compone
sus dietas contempla especies coincidentes, especialmente ungulados y pequeñas presas, por cuya caza y
aprovechamiento compiten.

En la zona mediterránea de la Península Ibérica, a finales del Paleolítico Superior, las ocupaciones
humanas son más estables y duraderas, lo que coincide con la práctica ausencia de actividades de
carnívoros en los yacimientos. No obstante, sí se tiene constancia de una interacción entre ellos, en este
caso de aprovechamiento por parte de los humanos de los diferentes recursos (piel, hueso, carne) que
pueden proporcionar los carnívoros. Sin embargo, la interacción durante el inicio del Paleolítico Superior
no ha podido ser definida con tanta precisión, dado el reducido número de yacimientos con niveles
auriñacienses.

Por ello, y con el objetivo de aportar nuevos datos que ayuden a definir las características de las
interacciones entre humanos y carnívoros, en este trabajo presentamos los resultados de los niveles
auriñacienses de uno de los yacimientos clave en el marco del Mediterráneo peninsular: la Cova de les
Cendres (Teulada-Moraira, Alicante). Los datos se centran en el análisis tafonómico de las modificaciones
antrópicas y no antrópicas identificadas sobre los restos óseos de macrofauna, con especial atención a las
especies coincidentes en la dieta de ambos agentes. Parece que las interacciones durante el Auriñaciense
responden a un momento de tránsito, en el cual se observan desde una competencia de caza por los mismos
taxones, espacios de hábitat y actividades de acceso secundario por parte de los carnívoros, hasta un
aprovechamiento ocasional de especies como el lince por los humanos. Evaluar la relación de este patrón
con las características del poblamiento humano en esta fase constituye un interesante aspecto en relación
con la expansión de los humanos anatómicamente modernos en la región central mediterránea ibérica.
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RESUM
El principal objectiu d’aquest treball és avaluar el potencial dels jaciments arqueològics en cova i abric
per a realitzar-hi estudis paleoecològics i arqueobotànics. Les condicions climàtiques en la regió
mediterrània i els processos deposicionals i post-deposicionals implicats en la formació de jaciments a
l’aire lliure provoca, en molts casos, una pobra conservació de les restes arqueobotàniques, especialment
en el cas de les palinològiques, afectades per l’oxidació de sediments i altres agents tafonòmics. En canvi,
els jaciments en cova i abric proporcionen una major estabilitat en temperatura i humitat, condicions
òptimes per a la preservació de les restes vegetals. En algunes zones del nord-est de la península Ibèrica,
com les valls prelitorals o zones d’interior, no hi ha zones humides, llacs, llacunes o estanys on portar a
terme estudis palinològics de llarga cronologia. En aquestes regions, les cavitats esdevenen l’únic recurs
per obtenir dades palinològiques.
Malgrat que de vegades s’ha posat en dubte la fiabilitat dels estudis palinològics en coves, en les darreres
dècades diversos treballs han demostrat la utilitat d’aquests registres per a reconstruir l’evolució de
paisatge i clima en l’entorn pròxim dels jaciments. Per aquesta finalitat és essencial considerar els
diferents processos i agents tafonòmics implicats en la formació del registre pol·línic en aquest tipus de
context. Un factor determinant és el rol de les activitats humanes, que deixen empremtes en l’espectre
pol·línic a través de la transformació del paisatge, però, sobretot en el cas dels jaciments arqueològics, a
partir de l’aportació de plantes a l’assentament. En aquest estudi s’integren jaciments del nord-est de la
península Ibèrica amb ocupacions en diferents moments del plistocè i l’holocè, des del paleolític mitjà fins
a l’edat del bronze. Per una banda, l’estudi diacrònic del registre pol·línic en les estratigrafies de jaciments
com l’Abric Romaní (Capellades, Barcelona) o la Cova de l’Arbreda (Serinyà, Girona) permet reconstruir
l’evolució de la vegetació i canvis abruptes en el clima durant el plistocè i en la transició a l’holocè, i
s'observa una variació significativa en la proporció entre estepes, prats i taxons mesòfils o mediterranis.
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D’altra banda, l’anàlisi de la variabilitat espacial d’alguns taxons pol·línics en determinats nivells
arqueològics o fases d’ocupació demostra la necessitat de considerar diferents processos i agents
tafonòmics en la interpretació del registre pol·línic d’un jaciment en cova o abric, especialment l’aportació
antròpica de plantes als contextos arqueològics.
L’estudi de les restes de fusta carbonitzada procedent de jaciments arqueològics (antracologia) ens permet
complementar les dades palinològiques, ofereix una visió del paisatge vegetal en les immediacions dels
jaciments, i proporciona dades per a caracteritzar la gestió dels recursos vegetals i verificar quines plantes
es van portar a les cavitats. La comparació entre els registres pol·línic i antracològic dels jaciments en
cova i abric permet identificar si es va explotar aquella vegetació predominant en l’entorn dels jaciments
o si bé van seleccionar algunes espècies determinades segons les seves necessitats. D’altra banda, els
estudis antracològics han permès identificar taxons invisibles o infrarepresentats en els registres pol·línics
per qüestions tafonòmiques, com és el cas de Laurus nobilis, Taxus baccata, Juniperus spp. o Buxus
sempervirens. A més, l’antracologia juga un paper clau en la reconstrucció paleoambiental en aquells
jaciments on el material pol·línic no s’ha preservat. Durant el plistocè, el taxó més representat és el Pinus
tipus sylvestris, en consonància amb el predomini de Pinus spp. als diagrames pol·línics. En la transició
cap a l’holocè, augmenta la representació de Quercus caducifolis, especialment als jaciments més
septentrionals, de Quercus ilex-coccifera, a la costa mediterrània, i s’observa una continuïtat del domini
de Pinus tipus sylvestris a la vall de l’Ebre.
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RESUM
L’any 2020, el Reial Monestir de Pedralbes ha posat en marxa un ambiciós projecte de recuperació de
l’Hort Petit del Monestir, amb l’objectiu de recuperar l’estructura històrica i tornar a posar en
funcionament una producció hortícola amb finalitats museístiques i formatives. Paral·lelament, s’ha iniciat
un projecte d’estudi de la dieta de la comunitat clarissa entre els segles XIV i XIX. Amb aquests objectius,
s’ha dut a terme l’excavació arqueològica de l’Hort Petit del Monestir, par tal de recuperar-ne l'estructura
històrica: documentar els antics camins, les canalitzacions, les basses, etc. S’han realitzat també dos
sondatges en diferents punts de l’Hort, per a caracteritzar l’organització, l’estratigrafia i la cronologia
dels canvis i reorganitzacions d’aquest espai productiu. Paral·lelament a la intervenció arqueològica, s’ha
realitzat un conjunt d’anàlisis bioarqueològiques amb l’objectiu de caracteritzar els diferents ambients de
l’Hort i determinar les espècies vegetals conreades i els animals presents en aquest espai.
L’anàlisi de la dieta de la comunitat monàstica es realitza actualment a partir de l’estudi bioarqueoloògic
multidisciplinari en els nivells arqueològics procedents de l’abocador de les cuines. Tanmateix, aquest
nivell integra un lapse temporal ampli, entre els segles XIV i XIX, donat que es trobava en posició
secundària després que l’espai hagués estat objecte d’una profunda remodelació. Actualment es realitza
un estudi bioarqueològic multidisciplinari de les seqüències estratigràfiques dels sondatges i de l’abocador
de les cuines, que inclou les següents analítiques: pol·línica, de palinomorfs no-pol·línics, de fitòlits,
carbons, llavors, gasteròpodes terrestres, mol·luscs marins i restes òssies de mamífers, aus i peixos.
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RESUM
L’arqueozoologia ha adoptat des dels seus inicis tot un seguit de tècniques, metodologies i especialitats
pròpies de la biologia per tal d’analitzar múltiples factors de la vida i condicions dels animals en el passat.
Els estudis de la biomecànica dels ossos dels animals arqueològics poden proporcionar informació que
cap altra subdisciplina pot aportar. En concret, tant l’estudi de les propietats mecàniques del teixit cortical
com l’estudi de la microestructura òssia han resultat ser aplicacions que poden aportar informació sobre
les condicions de vida dels animals domèstics en el passat. L’anàlisi biomecànica de la cortical de l’os ens
permet aproximar-nos a l’estrès causat per les condicions de mobilitat o confinament dels ramats, mentre
que l’anàlisi de la microestructura òssia, a través dels sistemes d'Havers, ens aporta coneixement sobre la
remodelació de l’os davant d’aquest estrès. És pertinent, doncs, analitzar aquests paràmetres per observar
les condicions de vida que l’animal tenia. El règim de mobilitat, el confinament o l’explotació ramadera
d’aquests animals influirà, doncs, en el desenvolupament del teixit ossi. L’estrès físic i fisiològic que reben
els animals domèstics atén a diferents causes: la restricció de mobilitat o confinament, la cria de nous
individus i la posterior producció làctia, el sobreesforç físic de les tasques agrícoles o de transport... En el
present estudi, es combinen ambdues tècniques per tal d’aproximar-nos a les condicions de vida i
explotació dels ramats de Bos taurus a La Draga. S’ha seleccionat una mostra de 25 falanges primeres i 7
metacarps per tal d’avaluar les causes subjacents de les diferències en el desenvolupament del teixit ossi
dels diferents individus de Bos taurus a través de les diferents estratègies d’explotació, gestió i ús
proposades a la Draga. L’anàlisi de les propietats mecàniques de les falanges mitjançant seccions
transversals per tomografia computada, ens permet incidir en la intensitat i direcció dels esforços que
suporta l’os. L’anàlisi de la microestructura òssia, per la seva banda, permet quantificar i mesurar les
osteones o sistemes d'Havers per tal d’establir quin grau de remodelació òssia patia l’os, associat a diferent
tipus d’estrès patits en vida.
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RESUM
La paleopatologia osteocondritis dissecant, d’origen multifactorial, és agreujada quan els ramats estan
sota pressió antròpica. En el present estudi, es farà el registre d’aquesta patologia en dos jaciments
neolítics de característiques molt diferenciades: la Draga (Banyoles, Catalunya) i Cova de l'Avellaner (les
Planes d'Hostoles, Catalunya). El primer és un assentament lacustre on es practicava una ramaderia mixta
i intensiva, amb una cronologia del 5201-4721 cal ANE. I l’altre, en canvi, es tracta d’una cova sepulcral
amb inhumacions, en què els animals formaven part de l’aixovar funerari, amb una cronologia 5250-4740
cal BC. S’han estudiat principalment les ovelles (Ovis aries) i les cabres (Capra hircus) domèstiques
d’aquests dos conjunts faunístics. Les diferències registrades entre les espècies i inclús entre sexes, ens
permet proposar la gestió que es va dur a terme. Per tant, el control antròpic més o menys sever pot quedar
reflectit en els perfils patològics dels ramats estudiats. La seva interpretació ens proporciona una
aproximació de la realitat històrica del moment.
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ABSTRACT
After 25 years of continuous fieldwork, the Çatalhöyük Research Project has produced one of the largest
Neolithic archaeobotanical assemblages ever recorded in Western Asia. This, along with an extensive
microbotanical research program, has contributed to expanding our knowledge on multiple aspects of
plants exploitation, ecological settings and food production, and many other aspects of the relationship
between this early farming community and its landscape. However, despite the project having come to an
end, the microbotanical work is far from completed, and thousands of microbotanical samples are still
waiting to be analyzed and studied. Within this framework, this research emerges as an expansion of the
microbotanical research program based on the study of starch grains, phytoliths, and chemical analyses
to understand and identify plant processing activities and their spatial distribution at households’ levels.
Here we present the latest ongoing results, which involve studies on grinding tools and house floors that
provide new evidences about the exploitation of wild plant resources not previously identified, the multiple
uses of plant processing artifacts and the spatial distribution of plant-related activities within households.
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RESUMEN
Las dinámicas de neolitización de la Península Ibérica fueron muy diferentes a nivel regional. Estas
diferencias tienen mucho que ver con el papel que jugaron las sociedades cazadoras-recolectoras, aunque
también entran en juego otros factores como el medio ambiente o la orografia. Los diferentes modelos
explicativos planteados hasta la fecha, han oscilado entre el indigenismo, el migracionismo y el
integracionismo. Las diferencias de estos modelos residen en el papel que se le ha otorgado a los
cazadores-recolectores en el proceso. Para el noreste peninsular, apenas se documenta presencia de estas
sociedades antes del Neolítico. En este contexto se encuentran las Covas del Fem (Ulldemollins,
Tarragona), yacimiento recientemente descubierto y excavado, que presenta una secuencia
cronoestratigráfica completa que abarca desde el periodo de transición mesolítico-neolítico (6000-5500
BC) hasta la segunda mitad del V milenio cal BC. En este trabajo se presenta el estudio arqueozoológico
de los restos faunísticos de este yacimiento. Las actividades de subsistencia documentadas en el sitio
durante los 1400 años aproximados que dura la ocupación del mismo, se discuten en el contexto de las
estrategias económicas documentadas en la región para este periodo. El ciervo y el conejo constituyen las
principales especies cazadas a lo largo de toda la secuencia. Los jabalíes, las cabras salvajes, los corzos
y los caprinos domésticos suponen especies secundarias.
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ABSTRACT
In this paper, we present the preliminary data from the on-going zooarchaeological work conducted on the
fauna remains from the villa of Els Munts, a luxury villa located 14 km from Tarragona, Roman Tarraco,
Spain. The villa was in use from the 1st century CE, though it was demolished at the beginning of the 2 nd
century in order to construct a large elite villa on the cite. A large fire destroyed part of the property in the
3rd century, initiating a period of decline. At the beginning of the 5 th century, there was renewed interest in
the villa and it remained in use until the 7th century. To date, more than 800 remains from the High Imperial
and Late Roman phases (2nd-5th centuries CE) have been analyzed in order to provide us with a first look
at the animal economy of this famous villa. The study reveals evidence for two different economies: just
after the fire more dependent on pigs, and one during the Late Roman phase exhibiting a decrease in pork
production in favor of cattle, sheep and goat. Interestingly, assemblages from all periods of the villa contain
a steady percentage of fallow deer (Dama dama), a wild Roman import, demonstrating the wealth of the
area. This analysis of both the wild and domestic taxa at Els Munts provides the first insights into the
management and exploitation of the animals and food preferences of its inhabitants.
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RESUM
Las leguminosas son una de las primeras familias cultivadas en el Próximo Oriente y forman parte de los
sistemas agrícolas desde los inicios del Neolítico en el Mediterráneo Occidental. Desempeñan un papel
fundamental en la agricultura debido a su interés nutricional en la dieta humana y animal. Existen estudios
específicos sobre las leguminosas en la literatura arqueobotánica, pero son escasos en comparación con
los realizados sobre los cereales o en algunas especies de frutales. La falta de atención científica a las
legumbres se debe probablemente a su papel secundario en la agricultura tradicional euro-mediterránea,
en comparación con el de los cereales, pero también a la escasez de restos en el registro arqueobotánico.
El limitado número de restos de leguminosas puede estar infrarrepresentado, ya que según los datos
etnográficos e históricos tendrían un rol más importante que el reflejado arqueológicamente. Este hecho
podría deberse, por un lado, a una menor resistencia de las leguminosas a los procesos tafonómicos y, por
otro, a que generalmente están sometidas a procesos agrícolas y culinarios diferentes a los de los cereales.

En esta comunicación presentamos un resumen de la investigación predoctoral sobre las leguminosas en
el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria que actualmente estamos llevando a cabo, y en la
cual se pretende realizar una síntesis general sobre esta familia. El estudio se centra en los problemas
taxonómicos que presentan algunas especies; en el análisis de la resistencia de las semillas de leguminosas
ante diferentes procesos; y en el papel de esta familia en el ciclo agroalimentario protohistórico. Para
realizarlo, se está recopilando la información agrológica, arqueológica y etnográfica existente para poder
compararla y elaborar una síntesis, además de obtener nuevos datos a través de diferentes técnicas y
estudios, como la biometría, la morfometría geométrica y el análisis de los isótopos estables.
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RESUM
La Bauma del Serrat del Pont (Tortellà, la Garrotxa) està situada sota una paret rocosa, a una altura de
235 metres s.n.m, en la confluència de diferents ecosistemes, concretament en la vall del riu Llierca. Les
excavacions realitzades des de l’any 1989 han permès documentar ocupacions repetides al llarg d’un eix
cronològic significativament ampli, des de començaments de l’holocè fins a etapes històriques. Les anàlisis
arqueozoològiques han permès caracteritzar els canvis en les estratègies d’ús animal des del mesolític
(7500-6200 cal aC) fins a època ibèrica (segles IV a III aC), i defineixen així les estratègies implementades
durant el neolític antic (5480-5380 cal aC), el neolític mitjà (3300-2800 cal aC), l'edat del bronze antic
(2800-2200 cal aC) i l'edat del bronze mitjà (1500-1200 cal aC). De les 9.129 restes de fauna analitzades,
un total de 1.473 (16,1 %) corresponen a Sus domesticus, el que confirma la importància d’aquesta espècie
en l’economia i la dieta de l’ésser humà, especialment durant les ocupacions més recents -ibèric (NR=185)
i bronze (NR=119)- amb una representativitat de Sus domesticus del 50,4 % i del 32,42 %, respectivament.
L’explotació del porc en aquestes etapes es pot relacionar estretament amb les diferents estructures que
delimiten espais rectangulars, un d’ells construït de pedra seca, ocupat per un grup de ramaders que podria
haver intervingut en les pràctiques de gestió de l’animal. La recuperació d’un nombre substancial de dents
decídues en alguns dels nivells també ha permès evidenciar la reproducció del porc en el propi abric. Amb
l’objectiu de conèixer les condicions de cria i l’estat de salut de les poblacions porcines, s’ha realitzat un
estudi detallat de les patologies orals observades en les restes dentals, com és el cas de la hipoplàsia dental.
Aquesta patologia consisteix en una alteració del gruix de l’esmalt, relacionada amb períodes d’estrès
fisiològic de l’animal. S’han seleccionat i examinat un total de 367 restes dentals seguint els criteris
publicats per Ervynck i Dobney (1998). Hem tingut en compte la presència o absència d’hipoplàsies lineals
de l’esmalt (LEH), el nombre total de marques hipoplàsiques, els diferents tipus de marques (línies,
depressions o solcs) i la distància de la unió dentina-esmalt. Els resultats permeten inferir canvis
importants en la gestió i l’ús animal al llarg del temps i també discutir el potencial de la hipoplàsia dental
com a indicador de les condicions de vida dels porcs.
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RESUM
L’antracologia i la xilologia tenen un gran potencial per a l’obtenció de dades significatives sobre la
disponibilitat de recursos llenyosos a l’entorn i les estratègies d’adquisició de la fusta al passat. La fusta
ha estat una de les matèries primeres més utilitzades al llarg de la història amb diverses finalitats:
combustible, utensilis, elements funeraris, material de construcció, etc. Desafortunadament, la fusta no
carbonitzada no sol conservar-se al registre arqueològic degut a la seua naturalesa perible, sent més
abundants les restes antracològiques. No obstant això, determinats contextos han afavorit la seua
preservació i han permès l’obtenció d’informació rellevant pel que fa a l’ús de la fusta més enllà del
combustible. En aquest sentit, les condicions ambientals de les illes Canàries han possibilitat la
conservació de nombrosos artefactes manufacturats en fusta procedents de contextos domèstics i funeraris
durant el període prehispànic (segles II–XV e.c.).
Les anàlisis antracològiques van començar a aplicar-se a l’arxipèlag canari als anys 1990 i van aportar
informació pionera sobre l’ús d’espècies vegetals com a combustible. No obstant això, les dades amb què
comptem són encara fragmentàries i concentrades, sobretot a Gran Canària i Tenerife. Més recentment,
en el marc d’un contracte postdoctoral, s’han dut a terme combustions experimentals considerant la llenya
de pi canari (Pinus canariensis), recol·lectada en diferents estats: llenya verda i sana, llenya morta i llenya
podrida. Els resultats d’aquests treballs experimentals, discutits en aquesta comunicació, estan aportant
noves perspectives per a interpretar la gestió del combustible entre els grups aborígens canaris més enllà
del criteri de selecció per espècie. Finalment, les anàlisis xilològiques realitzades fins al moment per a la
illa de Gran Canària indiquen un ús diversificat de la fusta segons el propòsit perseguit: utensilis
domèstics, elements funeraris, materials de construcció, elements arquitectònics, etc. La conservació
d’artefactes de fusta en diversos contextos (domèstics, funeraris, graners col·lectius) permet avaluar els
criteris de selecció i les àrees d’adquisició segons la finalitat. En aquest sentit, la fusta del pi canari sembla
haver estat preferentment utilitzada, probablement degut a una major extensió dels pinars al període
prehispànic i a la seua adequació a les finalitats desitjades. Altres taxons, com ara el drago canari
(Dracaena sp.) o algunes espècies característiques del fayal-brezal i la laurisilva, podrien haver estat
escollides seguint criteris basats en la morfologia del tronc o la branca seleccionada.
L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar les dades antracològiques i xilològiques procedents de
contextos aborígens de les illes Canàries obtingudes en el marc de dos contractes postdoctorals (2017–
2021). D’una banda, els perfils experimentals obtinguts a partir de combustions controlades al laboratori
han possibilitat obrir una línia d’investigació enfocada a la identificació al registre arqueològic de criteris
de selecció del combustible basats en l’estat de la llenya recol·lectada. D’altra banda, les anàlisis
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arqueobotàniques, tafonòmiques i traceològiques dels artefactes de la fusta estan proporcionant dades
significatives sobre els criteris d’adquisició de fusta amb finalitats diferents a la de servir com a
combustible, però també sobre el procés de manufactura dels objectes i les ferramentes lítiques que
s’utilitzaren, així com els agents de biodegradació que intervenen en l’estat de conservació d’aquest
patrimoni orgànic.
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