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7.2.2. ANÀLISI ZOOARQUEOLÒGICA M22 
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Anàlisi de les restes de fauna recuperades al jaciment de la Cova M22 
 
1. Introducció 
 
L’anàlisi de les restes de fauna del jaciment M22 té com a objectiu generar dades que 
permetin obtenir coneixement sobre la dinàmica socioeconòmica de la comunitat que va 
viure en aquest assentament, incidint especialment en la forma concreta de les 
estratègies d’explotació ramaderes i les estratègies de consum dels animals. 
 
L’informe tècnic s’estructura de la següent manera: Primer es presenta la metodologia 
emprada en l’anàlisi i posteriorment es presenten els resultats dividits en dos grans 
blocs; les dades obtingudes per a cada sector i unes consideracions generals sobre la 
representació animal al jaciment de M22. Una conclusió interpretativa tanca l’informe. 
 
S’adjunta així mateix un annex amb les mesures biomètriques que s’han pogut prendre, 
per si es vol realitzar una comparació amb altres jaciments. 
 
2. Metodologia 
 
Per a la determinació anatòmica i específica de cada resta de mamífer s’ha utilitzat la 
col·lecció de referència de l’Àrea de Prehistòria de la URV-IPHES i diversos atlas 
d’anatomia comparada (Driesch,1976; Hillson, 1990, 1992; Pales i Lambert, 1981; 
Lavocat, 1966; Schmidt, 1972). Per a les restes que no s’han pogut classificar a nivell 
específic s’han utilitzat les següents categories generals en base a la talla de pes dels 
animals: mamífers de talla gran (èquids, bovins), mamífers de talla mitjana (cèrvids, 
suids, ovicaprins) i mamífers de talla petita (petits carnívors, lagomorfs). De la mateixa 
manera, per a les restes que no s’han pogut classificar a nivell anatòmic, s’han utilitzat 
les següents categories en base a la morfologia dels ossos: fragments de diàfisi (ossos 
llargs), fragments d’ossos plans (tronc, escàpula, pelvis) i fragments de crani no 
determinats a nivell de fracció. 
 
Per a l’anàlisi biomètrica de les restes s’han seguit els criteris establerts per A. von den 
Driesch (1976). Per a l’estimació de l’edat a partir de l’estat d’ossificació dels ossos, 
s’ha seguit el treball de Barone (1976). 
 
Per a diferenciar entre cabra i ovella, s’han seguit els criteris establerts per M. Zeder i 
H. Lapham (2010). 
 
Per a l’anàlisi tafonòmica de les restes s’han registrat i classificat tant les alteracions de 
caràcter antròpic com natural. Pel que fa a les alteracions antròpiques, s’han tingut en 
compte els diferents processos de treball implicats en el processament i consum de 
l’animal: traces d’espellament, evisceració, esquarterament, desmembrament i 
descarnament, de la mateixa manera que les termoalteracions i les fractures intencionals 
documentades. Pel que fa a les alteracions produïdes pels agents naturals, s’han 
diferenciat entre les alteracions produïdes per agents biològics d’origen animal 
(carnívors, rosegadors) o fisico-químics.  
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Les abreviatures emprades pels diferents taxons són les següents: TG (Animal de Talla 
Gran); TM (Animal de Talla Mitjana), TP (Animal de Talla Petita) i ND (Restes no 
Determinables). Per a les diferents parts de l’esquelet dels animals en aquest informe 
s’han utilitzat les següents abreviatures: C (Cap); T (Tronc); EA (Extremitat Anterior); 
EP (Extremitat Posterior); E (Extremitat); CIN (Cintura pelviana). 
 
3. Presentació dels resultats 
 
S’han analitzat un total de 175 restes del jaciment M22 que provenen de dos sectors 
diferents (A i B). Aquestes 175 restes corresponen exclusivament a mamífers i són les 
que s’estudien en aquest informe. Degut a les certes condicions del Sector A, com la 
seva superficialitat i les seves poques restes (NR=10; 5,7%), en aquest informe en 
centrem especialment en l’estudi arqueozoològic del Sector B (NR=165; 94,3%). 
 
3.1. Consideracions generals del conjunt del jaciment M22 
 
Entre els dos conjunts analitzats (els diferents sectors), s’observa una gran variabilitat 
pel que fa al número de restes recuperades, encara que no pel que fa al número 
d’espècies identificades. No obstant, aquesta diferència entre sectors no és producte 
d’alteracions tafonòmiques naturals. 
 
Observem que els agents naturals que han afectat de manera més intensa el material són 
l’acció dels carnívors i la concreció. Però podem apuntar que l’acció d’aquests agents 
naturals no ha alterat però el grau de representativitat dels conjunts, quedant limitada la 
seva afectació a la modificació de les superfícies òssies, sense registrar pèrdua de 
material ossi ni una preservació diferencial segons densitat estructural dels diferents 
elements esquelètics. 
 
3.2. Sector A – Dades quantitatives 
 
Al Sector A s’han identificat un total de 10 restes que representen un 5,7% dins la fauna 
analitzada del jaciment M22. Entre aquestes restes del Sector A, 5 (50%) pertanyen a 
ovis/capra, 3 (30%) a una categoria No determinada, 1 (10%) a Bos taurus i 1 (10%) a 
Cervus elaphus. Entre les activitats antròpiques observables a les restes òssies, 
identifiquem el descarnament, l’espellament, l’esquarterament gràcies a les diferents 
fractures i marques de tall. 
 
Degut a les condicions particulars del Sector A (superficialitat del material i una baixa 
població de restes faunístiques), no aprofundim en l’estudi arqueozoològic. 
 
3.3. Sector B – Dades quantitatives 
 
Al Sector B del jaciment M22 s’han recuperat un total de 165 restes de fauna que 
representen el 94,3% del conjunt general de M22. D’aquestes 165 restes, s’han pogut 
identificar a nivell específic només 40. És per això que s’ha optat per encabir aquelles 
restes no determinables a nivell d’espècie en categories en base al pes. D’aquesta 
manera a nivell taxonòmic (incloent les categories de pes i les espècies determinades) 
s’han pogut determinar 148 restes. 
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En resum podem dir que del total de 165 restes analitzades a M22, 17 (10,3%) no han 
pogut ser identificades a nivell ni específic ni taxonòmic. En canvi 27 restes (16,4%) 
han estat atribuïdes a ovis/capra, 5 (3%) a carnívor (Vulpes vulpes), 3 (1,8%) a lepòrid, 
3 (1,8%) a boví (Bos taurus), 1 (0,6%) a cabirol (Capreolus capreolus), 1 (0,6%) a porc 
(possiblement Sus domesticus),  20 (12,1%) a una categoria d’animal de talla gran, 73 
(44,2%) a una categoria d’animal de talla mitjana i 15 (9,1%) a una categoria d’animal 
de talla petita (veure taula 1.a). 
 
El Número Mínim d’Individus (NMI) és molt baix per a totes les categories 
taxonòmiques, i en cap cas es supera un NMI de 2 individus (Taula 1.a). 
 
De entre les espècies identificades (40 restes), s’observa que 31 restes (77,5%) 
pertanyen a animals de tipus domèstic. En canvi els animals salvatges estan representats 
per 9 restes (22,5%) (taula 1.b). No obstant, cal apuntar que tant els lepòrids (NR3) com 
el carnívor identificat (NR5) no presenten cap tipus de modificació antròpica i podrien 
tractar-se d’intrusions tafonòmiques al dipòsit. 
 

 
 
Taula 1. Taula on es representen els diferents càlculs estadístics sobre la fauna analitzada al Sector B. A) 
Número de restes (NR) de cada espècie i taxó identificat; B) Percentatge de representació de les espècies 
domèstiques i salvatges presents al jaciment; C) Diferents modificacions antròpiques identificades en el 
total del jaciment i en els sis taxons més rellevants del conjunt; D) Percentatge de representació dels 
diferents graus de termoalteració identificats al conjunt seguint els criteris proposats per Stiner (1995). 
 
S’ha calculat el grau de modificació antròpica del conjunt, i observem que el 57% 
(NR94) de les restes presenten evidències de modificació antròpica (fractures, i/o 
termoalteració i/o marques de tall) (taula 1.c). Això no vol dir que només la meitat de 
l’acumulació és d’origen antròpic, sinó que ens evidencia que un percentatge molt 
significatiu de les restes és producte de l’acumulació humana i ens fa entendre que molt 
possiblement tot el conjunt forma part del mateix tipus d’acumulació (tenint en compte 
el NMI de cada categoria taxonòmica). 
 
En quant a les restes termoalterades, 56 restes del total (33,9%) presenten evidències de 
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cremació en diferents graus (veure taula 1.d). 
 
Sobre les modificacions antròpiques registrades al conjunt podem dir que les activitats 
documentades són la desarticulació, el descarnament, l’espellament gràcies a les 
fractures i marques de tall registrades. No obstant, diferenciem entre diverses activitats 
pels diferents taxons identificats. 
 
Pel que fa als ovins i als caprins (sense distingir entre ovella i cabra), podem dir que 
sobretot estan representades aquelles parts anatòmiques que formen part de les 
extremitats. En quant a les marques de tall (NR8=29,6%) i fractura (NR5=18,5%), 
observem que s’evidencien les activitats de descarnament, desarticulació i 
esquarterament (figura 1). 
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Figura 1. Imatge on s’aprecien les parts anatòmiques conservades 
d’Ovis/Capra i Bos taurus, així com les modificacions antròpiques que s’han 
pogut identificar. 

 
També observem restes amb traces de termoalteració (NR6 = 22,2%). En total, 13 restes 
d’ovis/capra (48,1%) presenten modificacions antròpiques (veure taula 1.c). D’aquest 
taxó destaquem el fet que per exemple l’húmer se separa de l’escàpula tallant per la 
zona per on articulen. A més a més s’observa que el costellar és aprofitat separant-lo de 
la columna vertebral pel cap de les costelles (que articulen amb les vèrtebres, on també 
localitzem marques de tall) i que a la vegada el llom s’aprofita també tallant per la zona 
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de les vèrtebres toràciques (veure figura 1, detall). 
 
Pel que fa a les modificacions registrades al taxó boví (Bos taurus) ens evidencien la 
pràctica del descarnament, el desarticulat i l’esquarterament. No obstant, hem d’apuntar 
que les restes són molt poques (NR3). Tot i així podem dir que per exemple la 
mandíbula es fracturava per la zona del cos mandibular de manera transversal 
mitjançant la fractura, que es cuinava al foc i que s’aprofitava la carn adherida a la zona 
mesial i lingual. Molt probablement la llengua també aniria associada a aquesta part 
anatòmica i es cuinaria també al foc (veure figura 1). 
 
La única resta de cabirol identificada (un metacarpià) ens evidencia una activitat de 
fractura sobre aquesta part anatòmica (possiblement per accedir al greix interior). I és 
que a M22 l’activitat de fractura de les restes d’ossos llargs es documenta gràcies a 
aquelles restes que estan fracturades (NR38=23%) així com amb les ascles d’os 
localitzades (NR6). 
 
Sobre el taxó Animal de Talla Mitja (que molt probablement es tracti de restes 
d’ovis/capra, tal i com veurem en un apartat següent) podem dir que gràcies a l’estudi 
de les marques de tall es registra l’aprofitament del cervell i del moll de l’os contingut a 
l’interior de les diàfisis. 
 
En general, malgrat les poques restes animals presents al jaciment M22, podem 
evidenciar que el tipus d’aprofitament dels recursos animals és molt intensiu 
(aprofitament de la pell, dels greixos animals, de la carn, dels teixits orgànics com el 
cervell i dels ossos com a matèria primera com veurem a continuació). 
 
Un altre tipus de modificació antròpica registrada al conjunt faunístic del jaciment M22 
és la que ha generat la modificació i ús de les restes òssies com a útils. Tenint en compte 
el poc material faunístic recuperat al Sector B, el tenir 2 restes d’indústria òssia 
representa un percentatge relativament alt. 
 
El primer dels útils identificats és un punxó confeccionat sobre un metàpode 
(possiblement un metacarpià) d’ovis/capra, possiblement una ovella tenint en compte 
els criteris de diferenciació proposats per Zeder i Lapham (2010) (figura 2). La 
producció de punxons ossis en aquest tipus de suport és quelcom molt comú en aquestes 
cronologies.  
 
El mètode de confecció ha estat mitjançant una fractura obliqua en la zona medial de la 
diàfisi i un posterior polit per a la configuració de la pre-forma. El polit s’ha fet 
mitjançant la utilització d’una pedra abrasiva amb una superfície plana (potser una 
sorrenca plana o un altre tipus de material prèviament treballat per a obtenir una 
superfície plana). Observant les traces de producció del punxó (figura 2a), s’observa que 
en una de les facetes per apuntar l’os el moviment d’anada i tornada s’ha fet sobre la 
mateixa superfície, conferint així a la zona una superfície polida (amb estries 
perfectament paral·leles i obliqües respecte a l’eix diafisari proximal-distal) recta. 
Aquesta és una de les tres facetes polides sobre la pedra abrasiva observada al punxó. 
Així doncs, es va treballar per tres costats diferents (un en una cara i dos en l’altre) per 
apuntar la peça.  
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En quant a l’ús de l’útil, podem evidenciar traces d’ús a la part que correspon a la zona 
distal de l’element anatòmic (figura 2b). Es tracta d’unes estries que es localitzen en tota 
la zona apuntada que han generat un poliment per ús (de tipus fricció) que ha esborrat 
les traces de confecció (figura 2b). Pel que fa a la funcionalitat de l’artefacte en base a 
les seves traces d’ús, no ens atrevim a proporcionar una conclusió definitiva, encara que 
per analogia amb altres marques similars (i a les atribucions funcionals dels artefactes 
en base a criteris morfològics), podríem apuntar a manera d’hipòtesi preliminar que 
aquest útil podria haver estat involucrat en un procés productiu relacionat amb el treball 
de la pell (potser per a perforar pells mitjançant un moviment rotatori). 
 

 
 

Figura 2. Punxó en metàpode d’ovis/capra. S’observen també algunes marques de confecció (a) i ús (b). 
 
L’altre útil en ós és tracta d’una costella que presenta evidències d’ús (figura 3). La 
atribució específica d’un element anatòmic com una costella és quasi impossible si no 
s’observen certs criteris diagnòstics. En el cas de la costella localitzada al sector B, no 
s’aprecien aquests criteris i només podem dir que es tractaria d’un animal de talla gran 
(tipus Bos o Equus). La costella està fracturada i molt probablement es va aprofitar una 
resta prèviament fracturada per a fins d’alimentació i culinaris.  
 
La costella presenta traces d’ús molt localitzades en un marge de la mateixa. Es tracta 
d’unes marques que evidencien un moviment sobre un material abrasiu en sentit definit 
(veure ampliació de la zona a la figura 3) que ha generat un polit. 
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Figura 3. Costella d’animal de talla gran amb evidències d’ús. 
 
En aquest cas també és molt difícil atribuir una funcionalitat a l’artefacte. No obstant, 
tenint en compte la morfologia, els paral·lels disponibles i la resta del material 
arqueològic, podria ser que l’útil hagués estat involucrat en un procés productiu 
relacionat amb la ceràmica. Com a hipòtesi preliminar a la espera d’estudis traceològics 
específics, proposem que la costella hauria estat utilitzada com a polidor/allisador de 
ceràmica.  
 
3.4 Representació animal al Sector B – Dades qualitatives 
 
Al jaciment M22 les espècies domèstiques predominen per sobre els taxons salvatges, ja 
que aquests últims només estan representats pel cabirol (NR1), per un lepòrid (NR3), 
per una guineu (NR5). En aquest sentit, la caça que es realitzava no estava relacionada 
amb una activitat de subsistència amb la finalitat d’aconseguir recursos alimentaris, ja 
que, com s’ha mostrat, aquesta només representa un percentatge molt petit dels 
recursos, sent realment molt escassa (ja que possiblement el cabirol fos l’únic animal 
caçat, ja que els altres podrien ser intrusions). Més aviat s’ha de relacionar amb una 
activitat puntual amb molt poc impacte en la dieta, mitjançant la cacera d’ animals que 
es trobarien en el medi natural dels voltants.  
 
Si ens centrem en les espècies domèstiques, es documenta un predomini de les restes de 
caprins (ovella/cabra) per sobre dels altres taxons pel que fa a nombre de restes (NR27), 
i representen un 16,4% del total identificat. La segona espècie en importància 
quantitativa és el bou (3 restes que representen un 1,8%).  
 
En quant als taxons generals per talles de pes, s’observa que el més abundant és el de 
talla mitjana amb 73 restes (que representen un 44,2% del total), essent la categoria 
taxonòmica millor representada. 
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En general, és important assenyalar que a M22 hi ha molt poques restes, i això és 
important ja que ens dona informació sobre el tipus de funció que tindria aquest 
jaciment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Número de restes (NR) dels diferents taxons identificats (barres) i el que representen en forma 
de percentatge (punts) al jaciment M22. 
 
3.4.1 Els ovins i els caprins del Sector B 
 
De les espècies identificades, la més abundant és la d’ovis/capra. A partir de les 
diferències morfològiques en algunes parts anatòmiques específiques, seguint els 
criteris de Zeder i Lapham (2010), s’ha pogut diferenciar entre ovella i cabra en algunes 
restes (figura 5a). 
 

 
 
Figura 5. A) Representació del Número de Restes (NR) identificades en la diferenciació entre ovella i 
cabra i B) Representació de les diferents parts esquelètiques identificades de la categoria taxonòmica 
Ovicaprins. C= cap; T= Tronc; EA; Extremitat anterior; EP= Extremitat posterior; E= Extremitat; CIN= 
cintura. 
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Sobre la representació anatòmica, s’observa que totes les diferents parts esquelètiques 
estan representades al jaciment M22 (Figura 5b). No obstant, destaquen les extremitats, 
especialment les anteriors. 
 

 
 

Figura 6. Percentatge del Número de Restes (NR) de les diferents part esquelètiques identificades 
de la categoria taxonòmica Ovicaprins (línia negra) en comparació amb la representació del 
percentatge de les diferents parts anatòmiques de la categoria Talla mitja (TM) (línia gris). 1) El 
requadre en gris representa la suma de les categories d’extremitat. En el gràfic circular es pot veure 
la representació del percentatge de la categoria general extremitat (sumant EA+EP+E). C= cap; T= 
Tronc; EA; Extremitat anterior; EP= Extremitat posterior; E= Extremitat. 

 
Si comparem la representació esquelètica de la categoria ovis/capra amb la de Animals 
de Talla mitjana, observem que la tendència de representació percentual de les diferents 
parts és molt semblant (especialment si contemplem les extremitats anteriors i posteriors 
juntes) (figura 6). Això ens apunta que el tipus de gestió és molt semblant i que 
probablement la gran majoria de les restes contingudes dins el taxó Talla mitjana (TM), 
pertanyin en realitat al taxó ovis/capra. 
 
De la categoria ovis/capra s’ha identificat un Número Mínim d’Individus (NMI) de 2 
(un exemplar adult i un juvenil). 
 
4. Conclusions generals 
 
L’estudi de la representació taxonòmica, anatòmica i qualitativa de les restes de fauna 
documentades al jaciment M22 ha permès evidenciar que les restes sota estudi sembla 
que responen fonamentalment a deixalles de processament i de consum culinàries. 
També ha permès evidenciar l’explotació que se’n feia. S’ha evidenciat una explotació 
diferencial segons els taxons, on la producció de carn se centrava en l’explotació 
d’animals domèstics, tenint la caça un paper molt poc rellevant, malgrat que de manera 
esporàdica es van consumir espècies com el cabirol.  
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Els animals domèstics més consumits en base el Número de Restes a M22, van ser (en 
aquest ordre) els caprins (amb percentatges molt similars entre l’ovella i la cabra), els 
bovins i possiblement els suids. No obstant cal tenir en compte el baix número de restes 
òssies localitzades al jaciment.  
 
Les espècies domèstiques, a part de ser explotades com a recurs carni, també van ser 
explotades per a confeccionar eines en os involucrades en diferents activitats. A partir 
de la freqüència de la representació anatòmica de les restes corresponents a ovicaprins 
s’ha evidenciat que aquests animals arribaven sencers a l’establiment, ja fossin vius o 
morts, no havent documentat una importació ni una exportació de parts anatòmiques 
concretes d’altres establiments, ja que no s’ha documentat una sobre-representació o 
sub-representació d’alguna part anatòmica i a la vegada s’han registrat totes les porcions 
esquelètiques per igual en termes percentuals. Pel que fa al bou (Bos taurus) la seva 
representació esquelètica fa pensar en un trasllat de les diferents parts (extremitat 
posterior zona de la tíbia, mandíbula i costellar). 
 
Sembla que el pes de l’economia requeia en els ramats d’ovicaprins (composats tant de 
cabres com ovelles) i que M22 respon a un tipus d’assentament on no es produïa per a 
l’autoconsum (que es nodreix d’un altre assentament base) i que la temporalitat 
d’ocupació havia de ser curta. 
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6. Annex biomètric 
 
Les mesures han estat preses seguint els criteris de A. von den Driesch (1976). 
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7.2.3. INFORME ARQUEOBOTÀNICA M22 
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1.- Introducció. 

 

 El present informe dóna a conèixer els resultats preliminars de l’estudi 

arqueobotànic de les llavors i fruits de l’excavació arqueològica de la cova M22 

de Montcortés (Pallars Sobirà). Les mostres de sediment van ser recollides en 

el decurs de l’excavació perquè s’observaren a simple vista restes de matèria 

orgànica, on és habitual recuperar restes de deixalles que proporcionen una 

visió real de les diferents activitats realitzades relacionades amb l’alimentació, 

l’agricultura, etc. 

Les pràctiques agrícoles formen part de la base de l’alimentació humana 

en les societats de la Mediterrània des del neolític i el seu estudi és de vital 

importància per al coneixement de les diferents cultures del passat. Els 

materials que disposem per realitzar aquesta aproximació són les restes de 

llavors i fruits conservats mitjançant la carbonització, els quals són una 

evidència inqüestionable de la manipulació de productes vegetals. Les 

espècies que apareixen amb més freqüència són els cereals, les lleguminoses i 

els fruits, en canvi la conservació d’altres com verdures, arrels, bolets i 

hortalisses, per exemple, són excepcionals. La carpologia estudia les 

macrorestes vegetals (llavors i fruits) i forma part de l’arqueobotànica que, 

juntament amb l’arqueozoologia, engloba el que coneixem amb arqueobiologia 

o bioarqueologia. 
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2.- Materials i metodologia. 

 

S’han tractat un total de 47 litres de sediment corresponents a 5 mostres 

(o unitats estratigràfiques) amb una datació cronològica que avarca el neolític, 

encara que està pendent la confirmació definitiva a falta de l’estudi ceràmic i les 

respectives datacions radiocarbòniques. El nombre de restes recuperades en 

aquest informe preliminar és alt, amb un total de 226 restes i una densitat 

important de 4,8 restes per cada litre de sediment tractat.  

Per al tractament de les mostres s’ha utilitzat el sistema de rentat per 

màquina de flotació, que és ideal per a tractar les mostres de gran volum i les 

adreçades a recuperar restes carbonitzades. Les mostres es van rentar 

immediatament després de la seva recollida amb la intenció de recuperar 

possibles restes conservades per humidificació, al tractar-se d’un jaciment en 

cova. La màquina de flotació està formada per una cuba on es barreja aigua i 

aire amb l’ajuda d’un compressor elèctric. D’aquesta manera el sediment entra 

en contacte amb l’aire i l’aigua i els terrosos es desfan sense fer malbé el 

material carbonitzat i, per tant, facilita la flotació de restes carbonitzades. A 

l’interior de la màquina es diposita una malla d’1mm de llum, on es recuperen 

les restes que no suren, com les restes de ceràmica, fauna, malacofauna, etc. 

A l’exterior es diposita una columna de garbells de mides decreixents (5/4, 1 i 

0,5 mm), on es recuperen les restes carbonitzades de diferents mides: 

 

• 5/4 mm: queden atrapades les restes de gran tamany com alguns fruits, 

pinyols, carbons, ceràmica, fauna, etc.; 

• 1 mm: es recuperen les restes entre 1 i 4 mm, bàsicament restes de cereals, 

lleguminoses, algunes llavors de plantes sinantròpiques, microcarbons i restes 

d’ictiofauna;  

• 0’5 mm: es concentren les restes entre 0’5 i 1 mm, que pertanyen normalment 

a llavors de plantes adventícies, ruderals i de fongs. 

 

Una vegada el sediment s’ha assecat completament s’ha procedit a 

realitzar al laboratori la tria a ull nu dels residus de les malles de 4 i 1 mm. 
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Aquest procés ha permès recuperar una sèrie de materials que ajuden a fornir 

el registre arqueològic. Entre aquests, cal destacar la documentació de 

fragments ceràmics i de restes arqueozoològiques, com la fauna i la 

microfauna. A més, ha estat possible recuperar restes antracològiques, de vital 

importància per a la consecució de les datacions radiocarbòniques, i les restes 

carpològiques objecte d’estudi en aquest informe. 

  La tria de la fracció de 0,5 mm s’ha realitzat mitjançant una lupa 

binocular o microscopi estereoscopi de 4x a 40x augments. S’ha recuperat 

diferents taxons corresponent a les plantes arvenses i ruderals. El microscopi 

estereoscopi també s’ha fet servir per observar les característiques 

morfològiques i biomètriques de les espècies documentades, com descrivim a 

continuació. Tots aquests materials es poden consultar a l’inventari de rentat i 

tria adjunt al final d’aquest informe. 

 Per a la identificació botànica de les restes de llavors i fruits s’han 

utilitzat dos criteris; el morfològic i el biomètric. El criteri morfològic, com el seu 

nom indica, consisteix en l’examen del conjunt de caràcters morfològics que 

són característics de cada espècie, comparant-los amb exemplars moderns. 

Per als criteris de comparació morfològica s’han utilitzat diversos atlas de 

determinació, així com diversos articles especialitzats (Knözer 1970, Montegut 

1971, Renfrew 1973, Jacquat 1988 i Schoch et al. 1988), entre altres. 

Els criteris biomètrics ens informen de les mides de les restes i serveixen 

per contrastar les restes arqueològiques en les diferents fases o períodes 

històrics. S’utilitzen principalment en relació a tres variables: la llargada, 

l’amplada i el gruix. A partir d’aquestes mides es confeccionen uns índexs que 

ens informen de les característiques de la llavor o del fruit: llargada/amplada 

(ll/a), que reflecteix el grau d’allargament o d’arrodoniment dels exemplars i  

gruix/amplada (g/a), que ens informa sobre si són més plans o més gruixuts 

(Buxó 1997). Les restes estudiades es troben carbonitzades i, malauradament, 

és freqüent documentar llavors amb deformacions provocades pel efectes de la 

combustió. En conseqüència, en ocasions, no ha estat possible determinar amb 

èxit algunes de les restes. També cal destacar la documentació d’una resta de 
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la UE1 que es correspon a una càpsula indeterminada que no està 

carbonitzada. 

En arqueobotànica la unitat bàsica d’identificació és el tàxon. S’entén 

com a tàxon totes les restes en què s’ha arribat a la identificació del gènere o 

de l’espècie, ja sigui “cf.” o “-tipus”. Per exemple, són tàxons Hordeum vulgare 

(gènere + espècie) o Triticum  sp. (gènere), en canvi no ho és Labiatae 

(família), però sí ho seria des d’un punt de vista d’una classificació botànica. Hi 

ha estudis que tracten àmpliament aquestes qüestions (Buxó 1997, 67; Alonso 

1999, 67-68). 

 

M22-2010                                   
Inventari de rentat i tria de lesmostres 

UE FET Litres 5mm 1mm 0,5mm int. cuba 

1  5 -- a,c  cer, f, mf, a,c 

2  28 a a,c c f,mf,cer,a,c,? 

2 el. dif. 1 1 a -- c a 

3  10 -- c c f,mf, cer,a,c 

4  3 -- -- -- a,f 

Llegenda de l'inventari 
a: antracologia              c: carpologia 
f: fauna                          cer: ceràmica 
mf: microfauna              ?: indeterminat 

 

3.- Resultats 

  

A continuació es relaciona l’inventari de les restes estudiades: 

 

M22 2010 
 
UE 1 
 
9 Triticum aestivum/durum 
5 fragments de Triticum aestivum/durum 
1 fragment d'Hordeum vulgare 
2 Hordeum/Triticum 
3 fragments d'Hordeum/Triticum 
1 càpsula indeterminada (no carbonitzada) 
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UE 2 
 
19 Triticum aestivum/durum 
8 fragments de Triticum aestivum/durum 
3 Triticum cf. dicoccum 
1 base espigueta Triticum sp. 
1 embrió cereal 
10 Hordeum vulgare 
2 fragments d'Hordeum vulgare 
17 fragments d'Hordeum/Triticum 
2 Hordeum/Triticum 
1 fragment tipus Lolium 
1 Brassicaceae 
2 Labiatae 
1 tipus Suaeda 
3 indeterminades 
8 fragments indeterminables 
 
 
UE 2 (element diferenciat 1) 
 
7 Triticum aestivum/durum 
3 fragments Triticum aestivum/durum 
2 Triticum cf. dicoccum 
2 Hordeum vulgare 
1 Hordeum/Triticum 
3 fragments indeterminats 
 
UE 3 
 
43 Triticum aestivum/durum 
14 fragments Triticum aestivum/durum 
9 Hordeum vulgare 
2 fragment d'Hordeum vulgare 
1 cotilèdon de Lens culinaris 
3 Hordeum/Triticum 
24 fragments d'Hordeum/Triticum 
1 Teucrium sp. 
7 fragments de teixit parenquimàtic 
3 indeterminats 
1 fragment indeterminat  
 
 
Nom científic  Nom comú 
Triticum aestivum/durum blat comú/dur 
Triticum dicoccum  pisana 
Hordeum vulgare  ordi vestit 
Hordeum/Triticum  ordi/blat 
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Lens culinaris  llentia 
Teucrium sp.   teucri 
 

 

 

4.- Descripció morfològica i biomètrica dels taxons identificats. 

 

4.1.- LAMIACEAE. 

4.1.1.- Teucrium sp., teucri 

 

 Es tracta d’una mala herba que forma part d’un gènere molt diversificat. 

Lla resta recuperada es diferencia de les del gènere Ajuga perquè té la retícula 

més uniforme, sense que s’hagi observat un allargament a la base (Alonso 

1999). 

 

4.2.- PAPILIONACEAE. 

4.2.1.- Lens culinaris, llentia 

 

 La llentia és una planta herbàcia anual i és una de les plantes cultivades 

de fa més temps. De vegades pot créixer de forma subespontània. Lens 

culinaris es divideix en dues subespècies: macrosperma (amb un diàmetre 

Taula resum UE 1 UE 2 UE 2 (el.dif.1) UE 3 Total
Triticum aestivum/durum individus 9 19 7 43 78

fragments 5 8 3 14 30
individus 3 2 5
base espigueta 1 1

Hordeum vulgare individus 10 2 9 21
fragments 1 2 2 5

Hordeum/Triticum individus 2 2 1 3 8
fragments 3 17 24 44
embrió 1 1

Lens culinaris 1 1
1 1

fragments 1 1
Brassicaceae 1 1
Labiatae 2 2

1 1
teixit parenquimàtic fragments 7 7
indeterminats 3 3 6
indeterminables fragments 8 3 1 12

Total 20 79 18 108 225

Triticum cf. dicoccum
Triticum sp.

Teucrium sp.
Lolium tipus

Suaeda tipus
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d’entre 6 i 9 mm) i microsperma (amb un diàmetre entre 3 i 6 mm). A aquesta 

última s’atribueixen la majoria de les llenties prehistòriques (Renfrew 1979, 

113-114). 

 La resta recuperada correspon a un cotilèdon i és de forma lenticular, 

amb la cara convexa. L’hílum és petit, lanceolat i es troba situat al marge. La 

resta recuperada al jaciment M22 pertany, sens dubte, a la subespècie 

microsperma. 

 

4.3.- POACEAE (=GRAMINEAE). 

4.3.1.- fragm. Lolium –type, raigràs, jull, zitzània  

 

 El gènere Lolium comprèn males herbes que creixen juntament amb els 

cereals, especialment d’hivern. També es presenta com una planta ruderal 

essent habitual als marges i a les vores dels camins. 

 La distinció arqueobotànica de les diferents espècies de Lolium (Lolium 

perenne, Lolium rigidum, Lolium temulentum) és dificultosa. La resta 

recuperada a la UE2 es troba força malmesa i fragmentada, per tant, s’ha 

identificat com a Lolium-type. 

 

4.3.2.- Hordeum vulgare, ordi vestit  

 

 L’ordi vestit és un dels cereals de més èxit a la conca mediterrània i una 

de les primeres espècies domesticades al Pròxim Orient durant el neolític 

(Zohary/Hopf, 2000, 59). La dualitat ordi vestit - blat nu és una característica 

durant bona part de la prehistòria catalana (especialment a la protohistòria)  i, 

per extensió, a la major part de les cultures mediterrànies com a mínim fins al 

canvi d’era (Buxó  1997, 93; Alonso 1999, 155; Zohary-Hopf 2000, 59). Aquest 

cereal se sol plantar a la tardor com a cereal d’hivern, igual que el blat nu, 

encara que també es possible efectuar la seva sembra a la primavera. 

Es tracta de la segona espècie millor documentada en aquest estudi, 

amb un total de 21 exemplars recuperats a les UE2 i UE3. Les cariopsis 

presenten una forma més o menys angulosa amb les dues cares convexes i 

amb el solc ample a la cara ventral.  
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4.3.3.- Triticum aestivum/durum, blat nu (comú/dur) 

 

La identificació de les diferents espècies de blats nus és difícil, com és el 

cas de Triticum aestivum, Triticum durum i Triticum compactum. El primer i el 

tercer són blats hexaploïdes (amb una dotació de 42 cromosomes) i el segon 

és tetraploide (amb 28 cromosomes), tots tres amb formes morfomètriques molt 

semblants. Aquesta problemàtica ha estat abordada per diferents autors 

(Marinval 1988, 62 i 64; Buxó 1997, 105; Alonso 1999) i s’ha acordat entre la 

comunitat científica identificar els blats arqueològics nus com a Triticum 

aestivum/durum i com a Triticum aestivum/durum tipus compactum, els 

exemplars arrodonits i d’una talla més petita (Alonso 1999). 

Es tracta de l’espècie millor documentat en aquest informe (un total de 

78) i apareix de forma sistemàtica a totes les mostres amb restes 

carpològiques. En general les llavors de blat nu són una mica bombades amb 

la cara ventral plana (de vegades un pel convexa) i la cara dorsal convexa. 

L’àpex és truncat i el solc estret i profund. Algunes llavors presenten diferencies 

morfomètriques que poden respondre a les condicions de creixement de la 

planta (Buxó 1997, 107) i, en el cas de blats carbonitzats, a les transformacions 

que poden patir a causa del foc. Cal destacar la documentació d’una base 

d’espigueta atribuïble a Triticum sp. a la UE2. 

 

4.3.4.- Triticum cf. dicoccum, pisana, espelta bessona  

 

 Es tracta dels únics exemplars d’un blat vestit documentats en aquest 

informe, atès que no s’han recuperat restes d’espelta petita (Triticum 

monococcum). Les cariopsis de Trititcum dicoccum presenten la cara dorsal 

bombada i la ventral plana. La dificultat que sovint existeix entre la diferenciació 

els exemplars carbonitzats de Triritcum aestivum/durum i Triticum dicoccum 

ens porta a ser cautelosos i determinar-la com a cf. S’han recuperat 5 

exemplars que presenten l’amplada màxima de llavor cap a la meitat d’aquesta 

i l’àpex és apuntat.  
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5.- Consideracions preliminars. 

 

 Les dades obtingudes en aquest primer informe sobre les restes 

carpològiques de la intervenció al jaciment M22 de Montcortés (Pallars Sobirà) 

són notables i, al nostre parer, d’una gran importància perquè aporten dades 

inèdites de la pràctica de l’agricultura a la zona pirenaica durant el neolític des 

d’una perspectiva arqueobotànica. Tot i que és necessari disposar de més 

dades per a poder obtenir quantificacions sòlides, les dades presentades ens 

informen sobre els cultius practicats i l’explotació dels recursos vegetals per 

part dels habitants de la cova M22. Així, la millor espècie documentada és el 

blat nu, seguida per l’ordi vestit i, en menor mesura, per la pisana. A banda dels 

cereals, cal destacar la presència d’un cotilèdon d’una lleguminosa com la 

llentia. Per altra banda, es documenten plantes amb aptituds arvenses i 

ruderals que, indirectament, ens informen sobre els cultius practicats i sobre la 

vegetació dels entorns immediats a la cova. 

Les primeres poblacions neolítiques del nord-est peninsular fonamenten 

l’agricultura en el conreu dels cereals com el blat nu (Triticum aestivum/durum), 

el blat nu de tipus compacte (Triticum aestivum/durum tipus compactum), l’ordi 

vestit (Hordeum vulgare) i l’ordi nu (Hordeum vulgare var. nudum), a més de 

dos blats vestits la pisana (Triticum dicoccum) i l’espelta petita (Triticum 

monococcum). Aquesta agricultura de secà cerealícola es combina amb el 

cultiu d’algunes lleguminoses, per exemple el guixó/guixa (Lathyrus 

cicera/sativus), la llentia (Lens culinaris), el pèsol (Pisum sativum) i la fava 

(Vicia faba). No ha estat possible documentar restes de fruits silvestres, 

activitat molt important en aquest període que complementa el cultiu de cereals 

i lleguminoses, com és el cas dels fruits de llentiscle (Pistacia lentiscus), de 

l’arboç (Arbutus unedo), l’avellaner (Corylus avellana), la figuera (Ficus sp.), les 

glans (Quercus sp.) entre d’altres.  

La documentació arqueològica de cereals d’hivern con el blat nu 

(comú/dur) i l’ordi vestit juntament amb un cereal de primavera com la pisana 

ens mostren que probablement es practica una agricultura avançada on es 

combinen cereals de primavera i de tardor per tal d’aprofitar al màxim el cicle 
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anual agrícola i en conseqüència el màxim rendiment de la terra en l’obtenció 

de recursos vegetals com els cereals, base de l’alimentació d’aquests 

assentaments. El cultiu d’aquests cereals són ben coneguts a jaciments 

neolítics com l’assentament de Mas d’en Quarts (Perafort, Tarragona) (López 

inèdit), la Cova 120 (Sales de Llierca, Girona), la Draga (Banyoles, Girona), 

Plansallosa (Tortellà, Girona), Can Sadurní (Begues, Barcelona) (Antolín 2008), 

Can Tintorer (Gavà, Barcelona) (Buxó, 1997) o El Collet (Puiggròs, Les 

Garrigues) (Piera et al. 2008). 

A mode de conclusió cal destacar la notable aportació que esdevindrà 

l’estudi definitiu de les dades carpològiques del jaciment M22. Les perspectives 

de l’estudi arqueobotànic, de cara a futures intervencions, no poden ser més 

optimistes considerant la zona d’estudi i la cronologia del jaciment. La 

realització de l’estudi final pot aportar dades de vital importància per al 

coneixement de les pràctiques agrícoles desenvolupades durant el neolític a la 

zona del Pirineu.  
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7.2.4. INFORME ANTRACOLOGIA M22 
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El jaciment M22 (Peracalç, Pallats Sobirà) es troba a uns 1200 m snm, domini de la 

vegetació típica del pis montà on prosperen els boscos de roure martinenc (Quercus 

pubescens) juntament amb l’auró (Acer monspessulanum), blada (Acer opalus), 

corner (Amelanchier ovalis), espantallops (Colutea arborecens) i boix (Buxus 

sempervirens). Els carrascars muntayencs formats per alzines (Quercus 

rotundifolia) amb un sotabosc de garric (Quercus coccifera), boix (Buxus 

sempervirens), aladern (Rhamnus alaternus), espina cervina (Rhamnus saxatilis) i 

aranyoner (Prunus spinosa) s’estenen per les solanes. Mentre que a més altitud 

prospera el pi roig (Pinus sylvestris).  Aquesta vegetació potencial no obstant s’ha vist 

reduïda notablement com a conseqüència de les activitats agrícoles i ramaderes. 

Actualment els prats i camps de cultiu ocupen àmplies extensions en la comarca. 

 

El jaciment de M22 (Peracalç) ha proporcionat un conjunt de restes de fusta 

carbonitzada procedents d’un fogar. L’estudi d’aquestes restes ha tingut per objectiu 

determinar les espècies llenyoses consumides com a  combustible. En tant que la 

recol·lecció del combustible generalment es du a terme en les immediacions dels 

assentaments, els carbons resultants dels seu consum aporten dades sobre les 

característiques de l’entorn vegetal.  

 

La mostra estudiada correspon a un total de 100 fragments de carbó. La determinació de 

les restes s’ha dut a terme a partir de l’observació dels caràcters microanatòmics, 

mitjançant un microscopi de llum reflectida, i la seva comparació amb una col·lecció de 

referència de fustes actuals i bibliografia especialitzada (Schweingruber 1990).  

 

Taxon SB UE2 SECTOR B UE 4 total 

Acer sp 1  1 

Buxus sempervirens 17 32 49 

Corylus avellana 1 2 3 

Fraxinus sp 2 1 3 

No determinables  2 2 

Pinus tipus sylvestris-nigra 28 8 36 

Quercus sp caducifoli 1 3 4 

Salicaceae  1 1 
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Taxus baccata  1 1 

Taula 1.- distribució de restes per taxó 

L’estudi de les restes ha permès determinar el consum d’un nombre mínim de 8 

espècies: auró o blada (Acer sp), boix (Buxus sempervirens), avellaner (Corylus 

avellana), freixe (Fraxinus sp), pi roig-pinassa (Pinus tipus sylvestris-nigra), roure 

(Quercus subg. quercus), salze o alber (Populus sp), teix (Taxus baccata). A 

continuació es detallen les característiques anatòmiques, propietats de les fustes i 

requeriments ecològics dels taxons identificats. 

 

- Acer sp. (auró) 

 Aquest gènere té diverses espècies molt similars anatòmicament. 

 Anatomia 

 Pla transversal: Porositat difusa, vasos aïllats o en grups radials de dos a quatre 

 Pla tangencial: Radis de 3 a 6 cèl·lules d'amplada, vasos amb reforçaments 

espiralats. 

 Pla radial: radis homogenis 

 Ecologia 

 Arbres centreeuropeus que viuen principalment a les rouredes de l'estatge 

montà, sovint penetren a la terra baixa per les torrenteres i obagues. 

 Propietats de la fusta 

 Tenen la fusta dura i densa, la seva fusta s'utilitza en fusteria i ebenisteria. 

 

- Buxus sempervirens (boix) 

 Anatomia 

 Pla transversal: Fusta amb porositat difusa. Els vasos són de mida petita més o 

menys homogènia al llarg de tot l’anell de creixement. Es pot apreciar que els radis 

tenen poca amplada.  

 Pla longitudinal radial i tangencial: Presenta radis biseriats però no s’ha pogut 

determinar si eren homogenis o heterogenis degut a les alteracions de la fusta. Els vasos 

presenten puntejadures intervasculars petites. Tampoc ha estat possible identificar 

perforacions escaleriformes degut a les alteracions que presentaven els vasos. 

 Ecologia 
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 Arbre d’uns cinc metres d’alçària, encara que gairebé sempre es presenta en 

forma arbustiva. Acostuma a viure en sols calcaris, en els llocs més aviat secs de la 

muntanya mitjana, encara que es pot estendre per sota d’aquest límit (per exemple al 

massís del Garraf conviu amb el margalló a 200 m. d’altitud). A la terra baixa busca 

sempre el refugi en les torrenteres o a les obagues relativament humides (Folch i 

Guillén, 1988). 

 Propietats de la fusta 

 La fusta de boix és de to groguenc, és estimada per  la seva duresa i alta densitat, 

utilitzada per a torneria i per a la confecció de tota mena d’objectes (Folch i Guillén, 

1988). Aquesta espècie es caracteritza pel seu color groguenc o d’ivori, per la seva 

duresa i perquè té el gra fi, el que permet obtenir un bon polit. Es una fusta molt densa i 

per tant pesant. Una fusta de gra fi és la que no presenta grans variacions de mida entre 

els vasos o els radis, el que proporciona una superfície llisa on el desgast és regular.  

 

- Corylus avellana (avellaner) 

 Anatomia 

 Pla Transversal: Té porositat difusa, els vasos es troben agrupats radialment. 

 Pla longitudinal tangencial: Radis uniseriats.  

Pla longitudinal radial: Radis heterogenis, vasos amb perforacions 

escaleriformes de no més de 10 barres. Els vasos poden presentar reforçaments 

espiralats 

 Ecologia 

Espècie centreuropea, és abundant a la muntanya mitjana tot i que la trobem 

també a les torrenteres de la terra baixa. 

 Propietats de la fusta 

Fusta de duresa i densitat mitjana, s'utilitza en la fabricació de botes i cistelleria 

(Romo, 1997). 

 

- Fraxinus sp.  (freixe)  

Anatomia 

Pla Transversal: Fusta porosa, la mida dels vasos disminueix 

considerablement entre la fusta inicial i la final. 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

138 

 

 Pla longitudinal tangencial i radial: Radis bi i triseriats, homogenis. 

Ecologia 

Arbre caducifoli que viu a prop de rius i torrents. 

Propietats de la fusta 

Fusta molt flexible i resistent. Les fulles del freixe són utilitzades com aliment 

pel bestiar (Romo, 1997) 

- Pinus sylvestris-nigra (pi roig-pinassa) 

L’anatomia de Pinus sylvestris i Pinus nigra és molt similar, no és possible la 

seva diferenciació en la majoria dels casos. 

 Anatomia 

Pla transversal: En el pla transversal presenta canals resinífers i anells de 

creixement ben marcats. 

 Pla tangencial: radis uniseriats de 10 cèl·lules de llargada. 

 Pla radial: una puntuació pinoïde per camp de creuament. 

 Ecologia 

Pi roig és una espècie que viu principalment a l'estatge montà, a continuació 

de les rouredes. Es una espècie europea boreal i siberiana.  

 Propietats de la fusta 

Fusta de densitat i duresa mitjanes. S’utilitza en fusteria i per a la construcció 

(Folch i Guillén, 1988). 

 

- Quercus sp. caducifoli (Roure) 

 A nivell anatòmic el gènere Quercus permet la diferenciació entre les espècies 

caducifòlies (roures) i les perennifòlies (alzines), no obstant les diferents espècies de 

cadascun d'aquests subgèneres són molt semblants anatòmicament. 

 Anatomia 

 Pla transversal: Fusta porosa, els vasos del lleny inicial són de gran mida, 

decreixen de manera brusca i prenen una disposició flamejada al lleny final. Els vasos 

grans presenten tilosis. Els radis són uniseriats i multiseriats. Parènquima apotraqueal, 

disposat en el lleny final en fileres tangencials uniseriades, 

 Pla longitudinal tangencial: Radis uniseriats i multiseriats 

 Pla longitudinal radial: Radis homogenis, vasos amb perforacions simples 
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 Ecologia 

 Arbre de fulla caduca, conforma els boscos típics de la muntanya mitjana. 

 Propietats de la Fusta 

 La fusta del roure és molt dura i molt densa, resisteix bé la immersió. La seva 

fusta es preuada com a llenya. 

 

- Salix sp. (salze) 

 Anatomia 

 Pla transversal: Fusta difusa o semiporosa. Els porus poden presentar-se aïllats, o 

en curtes fileres radials. 

 Pla longitudinal tangencial: Els radis són uniseriats. 

 Pla longitudinal radial: Radis heterogenis, vasos amb perforacions simples. 

 Ecologia 

 Espècie essencialment de ribera, viu a la vora de rius i torrents. 

 Propietats de la fusta 

 Fusta de duresa mitjana i densitat molt baixa. S'utilitza en fusteria. Els troncs de 

Salix fragilis s'utilitza per cistelleria (Romo, 1997). 

 

Taxus baccata  (teix) 

 Anatomia 

 Pla transversal: Fusta homòxila. Canals resinífers absents 

 Pla longitudinal tangencial: radis de 5 a 12 cèl·lules de llargada. 

Pla longitudinal radial: Radis homocel·lulars. Perforacions cupressoides. 

Presència de reforçaments espiralats a les parets de les traqueides  

Ecologia 

Conífera que viu a barrancs i rouredes, pot formar petits boscos. 

 Propietats de la Fusta 

 La fusta del teix és molt preuada en ebenisteria i degut a l’elasticitat de la fusta 

ha estat molt utilitzada per a la manufactura d’arcs. De fusta dura, compacta, resistent, 

elàstica, antigament s’utilitzava per fabricar arcs i també llances.  
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• Discussió dels resultats 

 

Les espècies representades en el conjunt de la cavitat M22 poden ser agrupades en dos 

grups principals. Per una banda les espècies que actualment creixen en boscos 

caducifolis i boscos mixtes de caducifolis i coníferes, representades aquí pel roure, el pi 

roig-pinassa, l’auró i el boix. Aquestes espècies podrien haver prosperat en les zones 

més properes de la cavitat. Per altra banda tenim les espècies pròpies dels ambients de 

ribera o àrees humides, que en aquest cas estan representades per les salicàcies, el 

freixe, l’avellaner. Aquestes podrien haver ocupat les àrees més properes als cursos 

d’aigua. Totes aquestes espècies viuen encara a l’actualitat a les àrees de captació del 

jaciment, el que denotaria que durant el V mil·lenni cal ANE la roureda ja estaria 

instaurada a les cotes mitjanes pirenaiques. 

 

Una menció a part mereix el teix. Actualment el teix viu a l'estatge montà i subalpí, 

relegat a les torrenteres i cingleres ombrívoles, o en petits rodals dins dels boscos de 

roure, faig o pi roig (Caritat et alii 2010). És possible, però, que a inicis del neolític 

tingués una àrea d’expansió més àmplia, tant degut a les condicions climàtiques més 

humides com a que la pressió antròpica sobre aquesta espècie no hauria estat encara tan 

important com en èpoques posteriors, de fet en època històrica el teix va ser molt 

explotat per la fabricació d’arc i ballestes. En jaciments de cronologies neolític antic el 

tenim documentat a Margineda i Camp de Colomer  (Andorra),  Plansallosa, Cova 120, 

Cova de l’Avellaner a la Garrotxa (Leroyer i Heinz 1992; Ros 1995, 1996, Piqué 

inèdit).  

 

Com es pot apreciar a la figura 1 els taxons millor representats són el boix i el pi, entre 

tots dos sumen el 85% de les restes. La resta de taxons està present només en 

freqüències molt baixes, el que denota un consum més esporàdic. 
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Figura 1.- Distribució dels taxons expressant en %. 

 

Respecte a altres jaciments pirenaics d’alçades mitjanes es poden observar similituds 

respecte als taxons consumits, el que probablement denota paisatges forestals similars. 

Així a la figura 2 es pot observar que en altres jaciments del Pallars i Andorra, en cotes 

d’entre 970-1800 m snm els taxons més recurrents són el pi i el roure, sent el primer 

sempre el més abundant (Obea et alii 2011). L’avellaner i el ginebró són també 

freqüents, si bé aquest darrer no està representat a la M22. En canvi el boix, molt ben 

representat a la M22 no és gaire freqüent o està representat només en baixes quantitats. 

La major presencia de boix a la M22 pot tenir a veure amb una major disponibilitat 

d’aquest taxon a les immediacions del jaciment. En aquest sentit cal assenyalar que el 

boix no es troba representat a la cova del Sardo, que és el jaciment que es troba a major 

altitud (1800 m snm) i probablement seria un indret poc adequat per al creixement 

d’aquesta espècie. Però l’elevada presència de boix també pot tenir a veure amb un 

aprofitament més intensiu d’aquest taxó degut a les seves propietats tant combustibles 

com per confeccionar instruments.  
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Figura 1.- La cavitat M22 en el context dels jaciments neolítics pirinencs. Al costat del 

jaciment es cita l’interval de datació calibrada ANE) 
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Carnivore dens 

Time to eat: damage generated by a modern brown bear (Ursus arctos) on 

a horse carcass in the Lleida Pyrenees, Spain. 
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The ethologic characteristics of bears rule themselves out as possible 

accumulator agents in the archaeological sites. Although these carnivores have 

mainly a vegetarian diet, they also access to carcasses as hunters or 

scavengers. However, the lack of experimental studies carried out with whole 

carcass restricts the knowledge on bone modifications generated by bears both 

inside and outside the caves. On this basis, we here present the access of 

modern brown bear (Ursus arctos) to an entire horse carcass, which was visited 

regularly by this carnivore during one month in summer (July). This animal was 

not subjected to any pressure by humans or other predators, such as wolves or 

vultures. Only sporadic visits of small carnivores (one fox and one marten) were 

documented during the consumption process. Once bear stopped feeding and 

left the area, the bones were collected and analysed. The main identified 

alterations are concentrated on axial skeleton and pelvic girdle. Contrary, limb 

and cranial elements are scarcely modified or even are unmodified. From 

extracted data, some differences respect to other experimental works, which 

force captive bears to bite isolated bones and selected anatomical portions, are 

observed. These are mainly focused on the bone breakage according to the 

skeletal element. In summary, the aim of this study is to provide data on 

consumption sequence of bears in order to recognize the action of these 

animals in the Pleistocene faunal assemblages. 

Keywords: Taphonomy, Experimental series, Modern brown bear, Bone 

damage, Pyrenees.  
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Travelling Neanderthals: the case of Teixoneres Cave Level III (Moià, Catalonia, 
Spain) 
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Edgard Camarós1,2, Maite Arilla3, Jordi Fábregas1,2 
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To assess the occupational patterns in a prehistoric site, two main elements should be 
taken into account: the number of people in the group and the duration of occupation at 
the site. In this meaning, there is a broad spectrum of occupational models between the 
camp sites formed by large groups during a long period and the short occupations made 
by small groups during a reduced period of time. The functionality of these 
occupational models can be diverse and it depends of a multiplicity of factors, such as 
the availability of resources in the environment, their seasonality, the environmental 
conditions, etc. From the main characteristics of the archaeological record, the 
multidisciplinary studies can be used to recognize the occupational patterns developed 
in one site. From this perspective, the works carried out in Level III of Teixoneres Cave 
(Moià, Barcelona, Spain) show an occupational model based on the use of the cave as 
an occasional shelter by small groups of Neanderthals during very short periods of time. 
Teixoneres cave is part of a karstic complex developed in the Neogene limestone 
(Collsuspina Formation) called Toll Caves. The stratigraphic sequence shows more than 
7 m high. Level III (MIS 3) is formed by a lutite matrix with abundant limestone blocs 
from the walls and ceiling of the cavity. A significant biological dynamic related to 
carnivore activities has been identified, mainly bears and hyenas. This constant dynamic 
is perturbed occasionally by the presence of human groups. The expeditious character of 
the human occupations can be observed from several elements of the archaeological 
record: 1) the reduced dimensions and the thinness of the hearths, 2) high diversity of 
macromammals and low integrity of their skeletons, 3) low number of anthropogenic 
bone damage (cutmarks, burning damage and bone breakage), 4) low variability in the 
tooth microwear pattern of all ungulates, 5) diversity of allochthonous raw materials, 6) 
fragmented lithic operative chains characterized mainly by final products (exhausted 
cores and retouched flakes), the local (basically the quartz) is knapped on the spot, 7) 
absence of activities related to knapping or retouching of stone tools for the 
allochtonous raw materials and, 8) limited spatial extend of the activity areas related to 
hearths. From all these elements, we propose that Teixoneres cave could have 
represented a potential refuge for the human communities of the Central Catalonia 
during their displacements for the territory. 
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