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Introducció: la problemdtica dels estudis arqueozoolbgics a Catalunya i 
la seva aplicació en els primers estadis de domesticació 

Per estudiar els primers passos de les economies productives a casa nostra, en 
aquest cas la ramaderia, només ens podem basar en l'estudi de les restes procedents 
dels jaciments arqueolbgics, atesa la lbgica manca de documentació escrita. Aixb, en 
principi, no ha de suposar cap trasbals important; de vegades fins i tot el fet de 
comptar exclusivament amb aquest tipus de dades ha obligat els investigadors de la 
Prehistoria a aprofitar al m b i m  un tipus d'informació, l'arqueolbgica, que molts 
cops és obviada (gairebé negligida!) per altres in~est i~adors  que tenen la sort de 
poder accedir a la informació escrita. És precisament d'aquesta necessitat, i alhora 
afany, d'obtenir informació de la més mínima resta que en el camp de I'arqueologia 
han anat creixent darrerament una serie de disciplines que la complementen. 
Aquest és el cas de l'Arqueozoologia, una disciplina que estudia les restes animals 
dels contextos arqueolbgics per tal d'esbrinar aspectes del comportament humi. 

Ara bé, l'Arqueozoologia pateix tot un seguit de problemes a l'hora de ser aplica- 
da que dificulten en major o menor grau la seva finalitat d'obtenir dades sobre els 
patrons comportamentals de les societats no histbriques que estudia. Aquests pro- 
blemes, en alguns casos, són insuperables i propis del registre arqueolbgic i de la 
perdua d'informació que es produeix durant la formació i durant l'evolució d'un 
jaciment arqueolbgic (podríem parlar, utilitzant terminologia paleontolbgica, de 
problemes tafonbmics). Tot i que aquests problemes afecten els jaciments d'una 
manera generalitzada, caldra tenir en compte quins incidiran de forma més impor- 
tant en la nostra recerca i intentar tenir-los presents en el moment de fer les inter- 
pretacions histbriques per no confondre manca d'informació amb comportaments 
determinats (per exemple, quan les dades d'un grup huma només procedeixen d'en- 
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terraments i no d'hibitats, o quan trobem assentaments exclusivament en coves i no 
a I'aire l!iure, caldri veure quan estem davant d'una conducta que caracteritza iiri 

grup lilil~la i qiian estem davant de la pkrdua de part de la informació arqueolbgica). 
D'altra banda, 1'Arqueozoologia s'enfronta en aquests moments a altres tipus de 

dificultats prbpies de l'estat de la recerca al nostre país que s'afegeixen a les dificul- 
tats quqpateix I'arqueologia en general. L'Arqueozoologia, com altres disciplisies 
científiques, és considerada per gran part dels arqueolegs i, malauradameiit, per 
I'Administració una simple activitat auxiliar, i del tot obviable, de I'arqueologia. 
D'aquí que les dades que tenim per a I'estudi dels inicis de la ramaderia a Catalu- 
nya, i de qualsevol aspecte que relacioni l'home i l'animal durant la historia, siguin 
esparses i molt desiguals. L'Administació no obliga en les preceptives membries 
d'excavació a l'estudi acurat de les restes faunístiques procedents de les tasques de 
canip. Tanipoc no hi ha un afany de crear centres especialitzats que permetiii la rcn- 
lització d'aquests tipus d'investigació i, generalment, els especialistes que es fori~ien 
en aqiiest camp, després d'haver-hi esmercat temps, beq~ies, sortides d'estudi a I'cs- 
tranger, etc., es veuen abocats a abandonar aquests estudis o a dedicar-s'hi de forma 
ari-iateur, I:i qual cosa comporta la impossibilitat &una formació continiiada i d'iri- 
corporar les noves tecriiques científiques, qiie acaben quedant fora del seu abasr. 
Finalmerit, aixb també acaba produint un abandó de la disciplina, la constant for- 
mació d'ii~is professionals que mai no arriben a integrar-se a la comunitat científica 
i la prodiiccib de treballs molt desiguals, generaiment publicats durant els primers 
estadis de forniació dlaquests investigadors. 

Tots aqiiests problemes dificulten els estudis sobre I'origen de la ramaderia a 
Catalun~a. Per tant, cal tenir en compte que tot el que quedi reflectit en aqiiest 
escrit estl mediatitzat per l'estat actual dels nostres coneixements i també per l'estat 
actual del iegistre arqueolbgic catali. 

Abans de la raniaderia. Les darreres societats cacadores recol-lectores 
a Catalunya. L'Epipaleolític 

Seir-ibla que en un col~loqui dedicat a la ramaderia aquest punt podria ser arraco- 
riat.' De tota manera, el fet que entre molts investigadors encara ara es plantegi la 
possibilitat d'uns orígens de la domesticació animal i vegetal autbctona a la conca 
occidental de la mediterrinia (vegeu, per exemple, OI.ARIA i GUSI, 1996) etis oblign 
a fer esment de la situació immediatament anterior a les primeres evidc'ncics ar- 
qiieolbgiques de la presencia d'animals domestics a Cataliinya. 

* Agucst article 6s el rcsultat d'iiiia comiiiiicació prescilrada al IV <:»l~locliii d'Histi>ri;i Agrlri;~ 
I'niiy 1997. 



ESTAT DE LA QUESTIO DELS INICIS DE LA RAMADERIA A CKi'ALUNYA. .. 2 1 

De forma més o menys establerta, la cornunitat científica proposa una data per 

al final del Plistock de 10300 Bl? El cert és que, més o menys per a aquestes dates, 

els estudis paleoambientals marquen la darrera etapa freda a Europa i l'inici de la 

situació climhtica actual. A partir d'aquest rnoment, a Catalunya veiem una serie de 
canvis en les estratkgies econbrniques i tecnolbgiqiies dels pobladors prehisrbrics. 

Aquests canvis, perb, són molt específics i per a nosaltres no suposen cap veritable 
trencament dels models subsistencials que havien existit fins ara (període que ano- 

rnenavem Paleolític). Per aixb, nosaltres denominem «Epipaleolític)) aquesta nova 

etapa cultural, que comenca més o menys amb el canvi climhtic de 1'Holock; certs 
canvis, sí, pero en definitiva una continuitat en la tecnologia i l'economia. Aquesta 
economia de subsistencia es fonamenta en la depredació d'uns productes sobre els 

quals no ha existit cap manipulació conscient que comporti canvis rnorfolbgics de 
les especies explotades, és a dir, no podem parlar de ramaderia. La base de la cacera 
es fonamenta en especies com el cérvol (Cervus elaphus), a les zones de plana, i la 
cabra salvatge (Capra pyrenaica), a les zones més niuntanyoses o accidentades del 

nostre país. Altres recursos anirnals que semblen hrnpliament explotats, segons el 
registre ar~~ueozoolbgic, són els conills (Oryctolagz~s cz~niculus) i algunes especies de 
cargols terrestres (especialrnent Cepaea nemoralis). Altres especies, molt abundants 
durant el Paleolític (fonamentalment els equids salvatges, Equus cabalhs i Eqzdus 

hydruntinzis), davallen molt en efectius i girebé no queden reflectits en el registre 
arqueolbgic d'aquest mornent, tot i que la seva desaparició no s'arriba a dur a terrne 

fins a períodes rnolt més tardans -tenim restes d'equids salvatges clars a Catalunya 
coma mínim fins al Neolític final. 

L'única especie que podríem considerar domesticada en aquest moment seria el 
gos, tot i que en principi tindria una orienració rnolt diferent de la que rnotivaria la 
de les principals especies productores del Neolític. Les primeres proves de domes- 
ticació del gos sernbla que daten, arqueolbgicanient parlant, dels voltants del 
13500 BP al Prbxim Orient, i del 10000 BP a Europa (GAUTTIER, 1990, 116- 
1 17). A la península Ibkrica, Altuna (19S0) ha ideritificat gossos en jaciments epi- 
paleolítics datats en un cas (nivell C d'Urtiaga) al 8700 i 170 BP i en un altre 
(Marizulo) al 5285 BE De tota manera, el rnateix Altuna pensa que la data rnés 
antiga pot correspondre a material bioturbat procedent d'un nivell posterior a I'E- 
dat de Bronze. A Catalunya, el registre arqueolbgic encara no és definitiu i, si bé 
nosaltres hem determinat alguns chnids de mida gran en jaciments epipaleolítics 
(Balma del Gai, a Moii, Abric de Sant Gregori, a Falset, i Balrna de la Griera, a - 
Calafell), les restes no són prou definides i podrien correspondre perfectament a 
restes de Ilop. Tanmateix, i malgrat la falta de registre arqueolbgic, la presencia de 
gos en estadis preneolítics a Catalunya no seria especialment estranya, vistes les 
dades obtingudes en altres arees. En tot cas, ja hem dit que la dornesticació del gos 



no es pot mnsicierar en el niateix graii que la dels suids, oviris, cabriins i taovin\, 

qiie veiircrti mis eridavant. 
Aqiicst període Epipaleolític també pot ser citat per altres aiitors cot~i  a Mesolf- 

tic. (;ener:ilment, els irivestigadors han utilitzat aquest terme a casa nosrra per difc- 

rericiar ain període en el qiial ja es veien uns processos que acabarien portant a P'a- 

dopci8 d i  les estrattgies de producció, com així es fa en el Prbxini Orienr (per n ni6s 
dacies sobre la dicotomia Epipaleolític/Mesolític a Latalunya, podeu corisultclr 

FI!I,I,OI,A [et  a1.],1992). Així, fins a mitjan anys vuitanta encara es defensavcii cti 
a lgi in~aaios processos de domesticació d'algunes especies, corii ara I'ovclln 
{(;~.i~ni:s, 19851, de foriiia indeperidenr i anterior a I>dopció generalirrada di: 1',1- 

griciiltaira, la rarnaderia i la tecriologia cerimica a la costa occidental de la Medi- 

rerrariia. I\ctiialmernt, i com ja veurerii més endavarit, sabem qiie les esp&cies ,itii- 

rrials i vegctals doirit'stiqiies del Neolític de la Medircrrhtiia occidental presenten cic 

fornia ga~iebé excliisiva els antecedents salvatges al Prbxirii Orient i que, per tant, el 
procUs de neolitització de 10ccicieiit mediterrarii esta estretament llig'it i supcciit,ir 
a¡ del Frbxim Olierit. Actiialment, un cop superada la idea d h u  procis de dosirics- 

ticació aiitbcton, s'intenta, alguries vegades, orientar la idea del Mesolític corii i i r i  

pe~íode clue, si bé no es rieolititza per si mateix, sí que estableix uns patrons d'iiriteri- 
sifi~ació dels recursos qiie facilitarien l'aadopció dels nous sistemes producrors 
( ~ I I I I O ;  ROACH, 1990, 317). Creiem que aquesta opiiiió 6s menar la discussií, a iiri 
purit insostenible, eri qiit' la manca de dades en el registre arqueolbgic ens porta cap 
a un scrcle tancat. BII tot cas, I'Etnografia ens prova que els grupa humans poderi 

reaccionar de niaiieres rnolt diverses davant dels xocs culturals, independentrncnt 
de les característiqiies culturals, socials o econbmiques anteriors al contacte. 

El Neolític. Les prinieres evidencies arqueolbgiques de prodiieció 

I'ririier de tot,volem fer un aclariment, d'alguna manera ja esmentat a la iritro- 
duccic",. Catalunya és iin territori geolbgicament i geogrhficamerit molt divers qiie 
respon a Liria realitat política i cultirral actual, peri) que no sempre ha esrat nixi. 
Aspecees com l'altitiid respecte del nivel1 de la niar, les precipitacions anuals o el 
tipiis de siibsbl s'lian de tenir en compte en el moment d'ocupar iin territori, segons 
els reqiieriments anibientals que un grup necessiti per poder deseiivoliipar les seves 
estratt'gies siibsisrencials. Així mateix, aqiiests trets geogrifics poden facilitar o difi- 
cultar la pi eservació del registre arqueolbgic per diverses causes. Tenirn mis proble- 
nies per recuperar restes orginiques (els ossos en el riostre cas) en zsries amb terreriy 
icid (per exemple, subsbls de granit), o en zones de plana, on una ocupació rii6s 
intensa en tpoca histbrica sembla haver malmes les ocupacions anteriors, de tal 
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manera qiie tenim un registre diferencial entre les irees de muntanya, amb millor i 
més ampli registre, i les arees de plana, que fins no fa gaire, sense les noves tecniques 
arqueolbgiques, quedaven infravalorades, tot i la seva clara potencialitat. Aquests 
exemples no afecten, Ibgicament, exclusivament les ocupacions neolítiques, sinó 

que seran iin fet constanr al llarg de la documentació prehistbrica. 
El Neolític és el primer moment en que trobem proves clares de l'activitat rama- 

dera i agrícola de les poblacions prehistbriques de Catalunya. Les dates de l'inici 
d'aquest període són actualment revisades gracies al calibratg de les dates absolutes 
de carboni 14. Actualment, les dades dels anys 80 que apuntaven cap a un inici en el 
52 mil.leniii semblen correspondre al 6e mil.lenni (MRTÍN, 1992) i es desenvolupa 
fins a finals del 3r mil.lenni sense una solució de continuitat clara amb les pobla- 
cions del període posterior. Aquí plantejarem dos punts diferenciats; primerament, 
parlarem de les especies que respresenten els inicis de la ramaderia al Neolític catala 
i de les conseqüencies paleoculturals que n'hem de treure. Després, en un altre apar- 
tat, parlarem del registre arqueozoolbgic que han donat els jaciments del Neolític a 
Catalunya. 

Les primeres especies domesticades a Catalunya 

Aquí no parlarem del cas de la domesticació del gos, que ja hem comentat ante- 
riorment i que sembla respondre a uns plantejaments i a unes estrategies molt dife- 
rents. Les especies que caracteritzaran el Neolític a Catalunya són les ovelles, les 
cabres, els bovins i els porcs domestics. 

-L'ovella (Ovis aries) 
Els ovins, juntament amb els cabruns, van ser considerats I'especie més antiga- 
ment domesticada al Prbxim Orient. Hi ha alguns autors que en remuntarien la 
domesticació a uns possibles controls de ramats a Zawi Chemi Shanidar, amb 
datacioiis de 10870 rt 300 BP (MASON, 1984, :56; GAUTIER, 1990, 133-134), 
tot i que altres consideren que el domini d'aquesta especie seria més tardana 
(VIGNE, 1989, 1-5). A I'Occident mediterrani, l'aparició d'aquesta especie Es uns 
2.000 anys més moderna. D'altra banda, rot i que com ja hem visr abans alguns 
n'apuntaven una domesticació antiga i autbctona, la seva presencia s'ha de consi- 
derar producte d'emigracions cap a Occident de les poblacions del Mediterrani 
occidental (no entrem en la velocitat ni en el tipus d'expansió, perb no es pot 
negar I'existencia dels desplacaments), ates que no existeixen els agrioripus sal- 
vatges de les ovelles a Europa (NADAL; MORALES, 1992). De fet, des d'epoques 
molt antigues del Paleolític no trobem a Europa occidental cap especie ovina, i 
les que actualmenr trobem, el moltó salvatge de Cbrsega (Ovis musimon), proce- 
deixen d'animals assilvestrats que haurien arribar a l'illa en epoca Neolítica. Són, 



24 ;Oi<l>I h'%l>Al ; Oll?*N/i) 

per tarit, un bon ref l~x de I'aspecte i la rnorfologia qiie podrieri haver tingiit les 
pritileres ovelles dorntstiques que van arribar al 6i: riiil.lcii t i i  a Catalunya. 

- -FJs cabruns ( C a p  hirczts) 
El fet qiie el gtnere C q m  es piigui trobar en difererits punts d'Asia, Eiiropa i 
.&ica ha fet pensar alguries vegades en l'existericia de diversos nuclis de donie5 
ticacib de la cabra dorri&stica, entre d'altres la costa de llevant de la penírihul,i 
Iberica. Tanmateix, diferents estudis immunoli>gics d'lienioglobiiies i de se- 
qiiencies proteíniques, eritre d'altres (NAIIAI.; h40 l l~1  ES, 1992), demostren les 
clares difertncies de les diverses especies de Clqm i el fet qiie l'actual cabra 
dorn&stica té un íinic agriotipus clar, que és la cabra salvatge del Prhxim Orierit 
(C,iqrn rzegagrrus). El inateix passa amb els ariinials procederits de jaciriierrts 
prehist<',rics, les característiqiies morfolbgiques dcls cliials, a l'espera de fer estri- 
ciis C~'AI>N fossil, aproximen els individus cat~laris a les fortries del 1'ri)xirii 
Orierit i no a la C~qrapyumira ,  especie molt abuiiciant a I'Epipalcolíti~ i qiie 

conitinuat explotarit, via cacera, fins aviii. Ides dates de les prirrieres evidtn- 
cieb de domesticació de la cabra al Prbxim Orierit serieri siriiilars a 1 s  ia estrieri- 
tacies pera l'ovella. Igiiairiierit similars serien les de les primeres proves de la seva 
,irribad,~ a Catalunya. 

-Boviris ;Nos taz~rzls) 
Aqiiestn i la prbxirna espc'cie de qut tractarem podeii ser rnés problemitiq~ies, ates 
qiie els agriotipus salvatges han tingiit forca irradiació per tot el Vell Món. A ~iiés, 
sóri esp2ci.e~ qiie tiaii perdurar fins a epoca histhrica, fet qiie poc haver prodiiie 
ericreuanients entre iridividus doniestics i salvatgcs qiic liaurieti arnagat l'liistorial 
genetic dels individus domc'stics. Els bovins sciii una especie les formes salvatges aie 
la qiial \an desapartixer a Europa en mornents histbrics. Coiieixem la data de I%lri- 
rría captura d' i i t i  ur (Rosprimigenizls) a la primera rneirat del segle KVTI als boscos de 
Masírria, a Polbriia (R~:I(:I-IHoI.E, 1984). Malgrat aixi), tor i qiie no podem desear- 
tal esporidiqiies aportacions genetiques dels individus salvatges eiiropeiis, 1"- 
xistttici.i d'unes clares diferencies morfolbgiques i cie mida, que han permts al\ 
irivestigadors de diferenciar clarament ja des del Neolític antic fornies domestiques 
de boviiis (Bos trtzlrus) i, d'altra banda, els urs (M~iló,  1992; T~ilriús [et a l ] ,  1992, 
91) --selise que trobet~i formes de transició- ena fati pensar qiie aquesta especie 
tanlbé \ a  arribar a Catalunya, en la forma domkstica, procedent de I'Orierit de la 
'Llediterr:inia, on sí trobaríem els processos de doriiesticaci6 i la transformacicí de 
les forrizcs salvatges, més gricils que les europea, eri les fornies domtstiqiies. 
Les pririieres evidericies de bovins domtstics es poden datar al Prbxim Orierit i a 
Grecia ~ l s  voltants del S t  mil.lenni -Hacilar, eri dates sense calibrar- (Gi\r.- 
r IF,I<, 1990) i a finals del (;e mil.lenni a 1'Europa occidental (VIGNE, 1989). 
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Actualnient, es planteja un focus autbcton de domesticació dels bovins al nord 
d'Africa, dins d'un procés de neolitització indeperident, que seria contemporani, 
o fins i tot anterior, al focus del Prbxim Orient (Josep Cervelló, comunicació 
personal; CANEVA, 1996). 

-El porc domestic (Sus dornesticus) 
Aquesta especie, com ja hem dit abans, també és problemhtica, jaque fins a I'ac- 
tualitat han conviscut a casa nostra formes domestiques (Sus dornesticus) i formes 

salvatges (Sus scrofa), que molt sovint s'hibriden i que ens demostren I'existencia 
&una sola bioespecie en que, per raons culturals, diferenciem dues morfoespe- 
cies. Tot i que les races actuals són facils de diferenciar, el fet és que en jaciments 
arqueolbgics resulta molt díficil -generalment impossible- de separar formes 
domestiques i salvatges, basant-nos fonamentalment en algunes diferencies oste- 
ometriques, i de vegades m~rfolb~iques,  de certs punts anatbmics molt determi- 
nats. Molts cops, la definició d'aquesta especie com a domestica es fa en relació 
amb les proporcions d'animals domestics d'altres especies i en les ratios d'edat i 
sexe, ates que el porc és un animal que només prcporciona recursos carnis com a 
productes de tipus alimentari. 
Les prirneres dates de domesticació tornen a ser al Prbxim Orient. Si es confir- 
men (HOLDEN, 1994), aquesta, i no els ovins, podria ser l'especie productiva més 
antigament domesticada. 
A Catalunya, els suids són presents ja amb les primeres ocupacions del Neolític 
cardial, pero no abans. Aixb, i el fet que geneticament les poblacions de porcs 
domestics actuals són més prbximes a les poblacions salvatges d'Asia i del sud-est 
europeu que no pas a les de I'Occident europeu (GAUTIER, 1990, 140), fa pensar, 
novament en I'origen al.lbcton de la domesticació d'aquesta especie. 

Característiques del registre arq~eozool6~ic catald durant el Neolític 

Ja hem dit que tractarem aquells jaciments que van des de datacions del 6e 
mil.lenni fins al 2200 aC aproximadament (aquesta data sense calibrar). 

En un primer moment, els jaciments catalans corresponents a aquesr període 
semblava que es caracteritzaven per un clar domini dels ovicaprins domestics entre 
la fauna representada. Així, podríem citar entre els jaciments més antics la cova de 
l'Or, la timba del Bareny (BOSCH [et al.], 1991, 82) ,  la cova del Parco (NADAL, 
1996, 24-25), la balma Margineda (GUILAINE; MARTZLUFF, 1995), la cova del 
Frare, la cova del Toll o la cova de Can Sadurní (MART~N, 1992, 21 1).  General- 
ment, en aquest predomini dels ovicaprins, són més abundants les ovelles que les 
cabres, excepte, segons els estudis publicats, els jacinients de la cova del Frare i de la 
cova de Can Sadurní. En aquests casos, la causa d'aquesta inversió dels efecti~is 



ovinsicabriins és -segons els seus autors- fruit d'una adaptació a les caracteristi- 

qi ia  eespecials del terreny on se sitiien els jaciments: Sant Llorenc; del Mune eri el 
prinier cas i el Garraf en el segoti. La importancia numtrica dels ovicaprins tartibi es 

d6na en els jaciments circumdants de l'irea catalana: sud de I:rarisa (GEIIII~'.~, 
1980) i I'aís Valencia (MAKI'I; JLAN, 1 987). 

'E~nrtaateix, les primeres troballes neolítiques són generalnient eri balriies o coves 

-serriprc prbximes a zones rnuntanyoses o escarpades- i aixb pot liaver afectar les 

inrerpretacions culturals qiie donem a aquest predomini dels ovicapriris eri els pri- 
rtiers estadis del Keolític a la corica de la Mediterrinia occidental. Des de fa pocs 
ariys, i especialment a caiisa de les intervencions arqueolbgiques &iirgtricia, han 

aparcgiir: mis jaciments neolítics a I'aire lliure i en planes. Eri rnolts d'aquests jaci- 

nients, les proporcions dels ariinials domtstics queden inverrides, de rtianera qiie 
sóri rn6s irnportants en nombre de restes els bovins que no pas els ovicapriris. Sóri 
cxettif)les d'aquesta situació el jacinierit de la Draga, a Hanyolea (TAIIIIGS [el d.], 
1992), o, amb cronologies posteriors al Neolític mitji, el jaciment de 1'~bijolet de 

Moja (NAIIAI, [et a l ] ,  1999). 
Ara b&, aquests primers iridicis d'una major importancia de la rariiaderia dels 

boviris no han $'amagar la gran importancia dels ovicaprins diirane el Keolític, 
firis i tot en molts altres jaciments a l'aire lliure, corn són els casos de la caserna de 
Sarir Paii, a Barcelona (AI.RI%CIII; YAIIAL, 1993a), o les Giiixeres de Vilobí, a Sarit 
Marti Sarroca (MIRO, 1992). P;,ritre les esptcies domestiques orientades a la pro- 
diicció, els-porcs són gairebi: sernpre (exceptuant alguri cas) el griip meriys tiom- 
br6s pc1 que fa al nombre de restes. Aixb por tenir divereses explicacions tafoiii>nir- 

qilu i ~ialcoculturals. Si realnient les restes arqueolbgiques reflecteixeri les propor- 
cioris reals dels ramats, la iniportincia secundaria dels porcs podria rcflectir 1111 

comportanient molr mbbil de la majoria de la població, amb escassetat d'assenta- 
rnents perrnanents, sitiiació que no afavoriria els suids, anirnals poc adaptats als 
graris desplacaments. També és cert, perb, que l'únic recurs dels suids 6s de tipus 
aliriicritari; aixb suposa, d'una banda, que aquests anirnals són sacrificats relariva- 
nierit joves, en arribar generalriierit al seu bptim carni, o una rnica abans, i, ci'altra 
banda, qiie en ser explotats per a la carn, les carcasses pateixen greus processos alta- 
itierit destructius. Tots dos aspecres, I'edat jove de sacrifici i i i t i  alt grau de fi-ag- 
rrietitació, dificulten la deterriiiriació taxonbmica de les restes, cosa que f i ~  que la 
valoració d'aquesta especie pugui ser sensiblement inferior a la que realrrietit teriia 
entre les comunitats prehistbriqiies. Aixb, lbgicament, afectaria rio solartierit els 
jacirtierits rieolítics sin6 també els d'altres kpoques. L n  sisteiiia de porideracicí 
podria ser contrastar arrib altres espkcies la importancia niirnkrica de les detits, arks 
qiie sóri restes Acilment ideiitificables i riiolt resistents als processos de dcstrucció 
tafonbrnica. 



Aquestes pautes i proporcions dels ramats, que veiem en els primers estadis, es 

mantenen gairebé iguals al llarg de tot el Neolític, amb variacions puntuals que 
sembla que responen més a la situació del jaciment o a la seva funcionalitat (enterra- 
ments, sitges d'emmagatzematge, poblats, coves, etc.). Potser es detecta un lleuger 

augment dels bovins i dels suids durant el Neolític mitji i un nou augment dels ovi- 
caprins en el Neolític final (MART~N, 1992, 212-213), la qual cosa es podria inter- 
pretar, en el cas del Neolític mitji, com una major sedentarització dels grups 
humans. Malgrat aixb, el cert és que es pot tractar d'una distorsió provocada per un 
registre arqueolbgic desigual: el Neolític mitja esti fonamentalment representat a 
casa nostra per evidencies de tipus funerari (sepulcres de fossa) que no necessiria- 
ment reflecteixen els patrons de subsistencia més comuns. 

Un altre aspecte molt discutit d'aquest moment és la complementarietat dels 
recursos faunístics domestics amb els salvatges. Una idea molt difosa 6s que en un 
primer moment (Neolític antic) la importancia dels recursos domestics és molt 
més gran que en epoques posteriors, on trobem un augment progressiu de les res- 
tes corresponents a especies salvatges. Aquest fet s'ha explicat de molt diverses 
maneres: 

-Que les poblacions neolítiques que arriben en un primer moment van adaptant- 
se progressivament als nous territoris i aixb suposa un retorn a I'explotació dels 
recursos salvatges. 

-Que la iiecessitat de protecció dels conreus fa que existeixi una major depredació 
dels aniinals que els poden afectar (herbívors). 

-Que la cacera reflecteix un component estaciona1 complementari a la producció 
o d'anyades difícils. 

Nosaltres creiem que aquestes possibilitats poden ser complementiries i que 
també en trobaríem d'altres: 

-Que els animals domestics es dediquin principalment a altres productes de sub- 
sistencia no carnis i que la cacera sigui un element que cal tenir en compte a I'ho- 
ra d'obtenir aquest recurs alimentari. 

-Que els animals domestics puguin tenir, a més d'aquest valor de subsistencia en 
un primer moment, un valor social cada cop més important (prestigi social, acu- 
mulació de riquesa, etc., com passa en molts grups agricultors primitius actuals). 

A aixb, cal afegir-hi que aquesta idea d'un augment progressiu de la dependen- 
cia dels animals salvatges en el decurs del Neolític no és tan clara com en un principi 
semblava i es fonamenta en dos punts als quals s'ha de donar la importancia que es 
mereixen, pero no més: 

-El model valencia cova de I'Or-1'Ereta del Pedregal (MART~; JUAN, 1987). 



I,a irtiportiricia nurnkrica eri rriolts casos del conill, especie que tiecessira uris 
estudis tafoni~mics previs abans de ser considerada en els jacirrierirs iiria aportacid 
arirrbpica. 

I)el que fa a les característiques riiorfolbgiqiies de les poblacioris dortifstiques 
catalanes duran1 el Neolític, tenirii encara dades molt esparses, eri part per la rnarica 
de corijiirits faiinístics mis represenratius i tambi per I'ecassetat d9:iqiiesr eipus de 
dades eri les piiblicacions. Alguris elements dels nostres treballs eris poderi aportar 
alguria iriforniació. Tot teni~it en compre qiie les mostres no sóri r i i  de bori tros 
reprexnt~tives, tenim en el Iieolític aritic (caserna de Sarit Pauj porcs ariib alcadcs a 
la creii d'entre 64 i 68 ceritínietres calculats sobre l'astrigal, os qiie pot plantejar 
problenies per a aquest tipiis de cilciils, i bovins amb alcades a la creu de 1 18,3 ceti- 
rírrierres. a l  Pujolet de Moja, eri estructiires del Iieolític rnitji, els boviris diagnosti- 
cars corri a ferrielles mesuren entre els 108,6 i els 11 1 centímetres, fct qiie dernostra- 

riri iina reduccid de la mida respecte de la dada que tenim per al Weolític anric, 110 
sexada. També del h'eolític mitji, els resultats biomktrics de Can Tirorer (Es'I'I:.vE%, 
1986, 18 1-184) permeten de calcular alpdes a la creu dels porcs doriii.srics, riova- 
rrierir a través de l'astrigal, de 68-71-75 centímetres, per tant són anirrials coriside- 
rrlblerrierit gratis. 

I,es prirneres comunitats metal.lúrgiques a Catalunya i 
el seu coniporta.ment ramader 

A partir del :Z2OO aC, aproxtmadameiit, comencem a trobar al tcrrirori carala els 
pririicrs elements metil.lics en coritextos arqiieolbgics. Aixb Iia servit per difereri- 
ciar iiria nova etapa de la precedent: IJEneolític o Calcolític. Cal dir, pero, rliie trial- 
gr:it aqiiests esparsos niaterials metil.lizs, no podeni veure iin clar rrericariieiit ciil- 
riiral arrib el Keolític. Els sisteriies ecoribrnics i d'ocupació i orc2enació del territori 
soti gaire&é els inateixos. Eri aquest nioment, continiia 1"s generalitzat dels rriegi- 
lits i apar~ixen les cerirniques d'estil carripaniforme con1 a elertierits rr1Íl.s desracables 
(I:YI,I 01 61; I~.ALI,~\I., 1997). Posteriornient també s'identifica i i r i  noii períodc, a par- 
tir de c. 1800 aC, que podern fer arribar fins al contacte de les potllacions preliisto- 
ricluescde Cataliinp amb pobles cultiiralment ja histbrics de la Mediterrinia orieri- 
tal (-r 700 aC). riquest període s'anoniena gentricament Edat del Bronze i hi podeni 
diferericiar diles subfases: i i r i  Bronze iriicial (1800-1200 aC), amb una clara coriti- 
iiuitat -eri determiriades zones- dels cornportaments cultiirals que s"arre1averi al 
firial del h'eolític, i un Bronze final (1200-700 aC) en cliik trobcrii iriflutncics cie 
Ix)blcs dc 1'Europa central que es desplacen cap al sud (MAYA; PE'sI'I', 1995). Hcni 
de destacar tarnbé que caldra resitilar cronolbgicament aquestes etapes (ErieoIític i 
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Edat del Bronze) d'acord amb els calibratges de les datacions de carboni 14, que els 

poden fer passar d'aproxirnadament un mil.lenni a gairebé dos. 

Quant a les activitats de subsistencia vinculades a l'explotació dels recursos ani- 

mals, I'Eneolític i el Bronze inicial tarnbé segueixen pautes conductuals molt simi- 

lars a les vistes en el Neolític. Sembla que es va determinant un tipus de ramat a d a p  

tat a les possibilitats de les pastures propies de la conca mediterrinia, perb arnb una 

regionalització cada cop més clara que permet de diversificar la importancia de les 

diferents especies domestiques a cada assentarnent. Així, per exemple, els ovicaprins 

dominen al jaciment de l'institut Antoni Pous (Manlleu), pero el segon grup en 

importancia són els porcs i no pas els bovins (BOQUER [ e t a l ] ,  1995), mentre que al 

collet de Brics d'Ardkvol (Pinós) les restes d'ovicaprins i bovins són molt més abun- 

dants que els suids (CASTANY [et a l ] ,  1995) o a la cova 120 (Sales de Llierca) on els 

animals domestics estan representats, en aquest moment, per ovicaprins i bovins, 

perb on sernbla que predominen clarament els artiodictils salvatges cacats (AGUSTÍ 

[ e t a l ] ,  1987), i així en altres jaciments (MAYA, 1992). 

Amb la interpretació dels resultats dels jaciments europeus corresponents a VE- 
dat del Bronze es va estendre entre els investigadors :a teoria anomenada revolzicib 
dels prodz~ctes secundaris proposada per Sherrat (SHERRAT, 198 1). Segons aquesta 

teoria, no va ser fins a 1'Edat del Bronze que es van cornenqar a utilitzar els animals 

domestics per obtenir altres recursos de forca o alimentaris que no fossin directa- 

ment la carn. Aixb s'associava amb el descobriment i la generalització de l'arada i de 
la roda. Aquesta podria haver estat la gran característica pel que fa a I'evolució de la 
ramaderia en aquest moment. Pero, corn ja han demostrat altres investigadors 

(MORALES, 1990), la composició de les faunes, la presencia d'animals castrats i els 
patrons de sacrifici demostren que ja en el Neolític altres productes podien haver 

estat clararnent aprofitats en vida de l'animal. 

Així, un cop superada la teoria de la revolució dels productes secundaris, potser 

l'aspecte niés característic en la ramaderia de 1'Edat del Bronze a Catalunya és la 
progressiva diferenciació cultural que en aquest moment es produeix entre les terres 

de ponent i la resta de Catalunya. Mentre que aquesta segona zona ha donat de 
mornent pocs vestigis d'aquesta etapa i, en general, sembla reflectir un moment de 

poblament molt similar al queja podíem resseguir des del Neolític (el registre majo- 

ritiriament és en cova o són sitges excavades a terra), a les terres de Lleida comencen 

a apareixer assentaments a l'aire lliure tipus poblats que sernblen ser, en molts casos, 
els antecedents dels poblats de carnps d'urnes que després es generalitzaran per tot 
Catalunya a partir del Bronze final. Aquesta situació fa que les terres de ponent 
segueixin una dinarnica evolutiva rnés semblant a la que trobern a Aragó que no pas 

a la de les zones lirorals i prelitorals o pirinenques. 



30 JORDI 'IAIIAI. 1 011!iK%0 

I'cl que fa a la ramaderia, aquesta dicotoniia cultiiral es reflecteix, d'uria banda, 
per iiria continuitat de la diversitat del registre faunísric a les zones orieritsl i piri- 
nenca, des de l'especialització en ovicaprins -cova de les Pixarelles, cap al xrIr; covx 
del 'Toll -, bovins -Pixarelles, cap al xvIr- (MAYA, 1992, 283), amb irnporriricia 
de la kiiiiia salvatge, etc. -la Girada- (OIIRI; NADAI,, inkdit), i, n'altra batida, a les 
tcrrcs de ponent, tot i que encara amb poques dades, sembla que es pot veiire iiria 
orientacicí cap a I'especialització de la ramaderia d'ovicaprins (amb predoniirii de les 

ovelles), potser amb una certa complenientarietat de la cacera oportunística de peei- 
tes preaes com els conills (arnb la problemitica dels animals intrusius) o les perdiiis 

(AI.FI%I;III; KADAI., 1993b). 
Pel que fa a les característiques bioniktriques de les especies domkstiqiies de I'E- 

dat del IIrotize a Catalunya, tenirn dades inedites del jacinierit de la Giracia (Vila- 

franca del I'eriedes) qiie ens donen per a l'alcada a la creu d'iiri boví 103,7 ceritiiiie- 
tres i les dades eambé inedites de les sitges del Bronze de la Lniversitat Aiitbrioriia de 
Barcelotia (Cerdanyola del Valles) de 110,4 centímetres per a la mateixa espkeie (1:i 
niitjaria seria cle 107,05 centímetres); per als ovins teriini una dada d'~iri iridividii 
niascle del ~aciment de Po11 So11 (Olkrdolaj anib 60,9 cetitíriietres d'alcada a la creii 
(NAI>AI.. 7 993). 

El Rron-le final i la primera Edat del Ferro. 
La segona onada d'espkcies domestiques 

Malgrat la termiriologia clissica Bronze$nrzl i prirze~rt Edat del Fervo, aqiicstes 
etapes no cs poden corisiderar per separat. A partir del 1200 aC comencen &arribar a 
Cataluriya uria serie d'iriflukncies exterries que modificaran siibstancialmerir el corn- 
portariierit dels grups prehistbrics aiitbctoris. Normalrnerit, en la primera erapa, el 
Bronze Grial, aquestes iriflukncies venieri de poblacions del centre &Europa i poste- 
riormerit, a partir del 900 aC, trobem la iriflukncia de les coniunitars histi~ric~iies de 
I'Oricrit riiediterrani. La investigació arqueolbgica actual, pero, esti revisarit cons- 
taritriierit I'arribada de grups orientals a I'Occident, una arribada que cada cop es por 
considerar niés antiga. D'aqiiesta manera, cada vegada sernbla mts difícil separar els 
eleriieiirs clilturals qiie etis arriben d'una o altra zona. Actiialnienr, hi ha iina teridkri- 
cia a obviar les definicions de Bronze Final i primera Edat del Ferro per parlar de les 
societat~ de c<c:,mps d'iirries>), atesos els rnodels funeraris qiie s'imposen, anib cremri- 
ció del cos i dipbsit de les restes en urnes cerimiques que són colgades a terra, de 
vegades acompanyades d'aixovar i ofrenes. Posteriorment, diferenciaríem una fiise de 
trarisició a I'kpoca ibkrica, iin cop les infliikncies externes consolidades i el 
registre arqiieolbgic és prou diferenciat. Aqiiestes societats de camps d'urnes es rarac- 



teritzen, eri primer Iloc, pels sistemes funeraris que ja hem descrit, per la reducció 
dristica de les ocupacions en cova i la progessiva aparieió d'assentaments a I'aire Iliu- 
re en poblats cada cop més uniformes (protourbanisme), I'aparició dels primers ele- 
ments en ferro (al principi molt puntuals), les noves formes cerimiques i I'aparició 
de noves formes d'animals domestics. Aquestes especies, que apareixen per primer 
cop a Catalunya al Bronze final i a la primera Edat del Ferro, són: 

-El cavall (Equus caballz~s) en la seva varietat domestica. 
Sembla que el cavall fou domesticat per primer cop a les estepes nord-orientals 
d'Europa, on han existit gairebé fins a I'actualitat (comencaments del segle XX) 

formes salvatges d'aquesta especie. Les primeres evidencies són de jaciments 

ucrainesos datats per radiocarboni entre el 3500 i el 3000 aC. A la resta d'Eu- 
ropa, sembla que I'expansió del cavall es podria haver produit entre el 2500 i el 
1600 aC amb les societats campaniformes (GAUTIER, 1990, 149-152). Tanma- 
teix, a Catalunya -i segons I'estat actual del registre arqueolbgic- les prime- 
res evidencies de cavalls dom&stics no són pas anteriors als camps d'urnes, fet 
que podria fer pensar que la introducció del cavall domestic esti estretament 
vinculada a l'arribada d'aquestes poblacions del centre d'Europa. Normal- 
ment, els aixovars que trobem a les necrbpolis de camps d'urnes són elements 
com espases, Ilances, puntes de Ilances, etc. i en algun cas van acompanyats de 
cavalls en connexió anatbmica o guarniments (MAYA, 1986), fet que d'alguna 
manera podria corroborar el caricter guerrer d'a~uestes societats i la possibili- 
tat que sigui realment aquest I'agent incorporador dels cavalls domestics a la 
!geografia catalana. 

-Case (Equus asinus). 
L'arribada de l'ase a I'Occident mediterrani és deguda, segons I'estat de la investi- 
gació arqueolbgica, als fenicis i caldria datar-la en ;dgun moment no determinat 
de la primera meitat del primer mil.lenni aC. Sembla que la domesticació de l'ase 
a I'Orient de la Mediterrinia tingué lloc a Egipte en epoca predinistica, segons es 
constata en el registre arqueofaunístic d'algun jaciment, pero principalment pels 
dibuixos conservats en algunes plaques gravades (GAUTIER, 1990, 154-1 55). 
A Catalunya, les primeres restes atribuides a aquesta especie procedeixen dels 
jaciments de Can Roqueta i la Fonollera (MAYA, 1992, 283) i d'Hort d'en Gri- 
mau, analitzat per nosaltres (ALBIZURI; NADAL, 1990), tot i que en aquest darrer 
cas un reestudi biometric demostra la dificultat de mantenir la primera atribució 
i que es podria tractar d'un cavall de mida molt petita (vegeu Eisennman, comu- 
nicació personal). En tot cas, la presencia en aquests moments d'ase a Catalunya, 
per primer cop en la historia, sembla innegable, i actualment tenim altres dades 
inedites més clares (jaciment d'Aldovesta, a Benifallet). En gairebé tots els casos 



les rcstes ossies d'Equzls rrsinzfs estar1 estretament associades a fragriietits ct.&triics 
fcnieis, fet que sembla constatar clarament I'agent importador d"ac1iicsta especie 
dorritstica a ;a península Ibkrica. 

-Galls i gallines (Gallztsgallzts) . 
'Tot i q ~ i e  tenim algiines refkrericies anteriors (determinacions poc fiables i/o 
Ixrcc>lncions), la presencia de galls i gallines a la península Iberica tio es 1 9 o r  cori- 
siderzir .interior a la primera Edat del Ferro. És en aquest període qiie conlericeni 
a trobar restes clares als jacimerits i, com en el cas anterior, associades r i  cstabli- 
riierits fcnicis de la costa ( F ~ ~ t s A ~ r ~ r i z ,  1992). De moment, aquesres evidtncies 
corresponen a jacirnerits no catalas. La generalització de I'avirani doniestic 
coni 3 grup clarament productiii es donara entre la poblrici0 indi'gcna ja en 
tpoca ibtrica. 

El nión ibkric: regionalització i concreció de les activitats subsistencials 
en la transició de la Prehistoria cap a I'epoca histbrica 

Arrib la concentració de la població indígena en poblats durarit i'kpoca ihkrica. 
que aproximadament podríerri fer ariar des de mitjan primer mil.lenni fins a la total 
iritegraci6 al riión roma (segle I a(:), les estratkgies de subsistkncia pel que fa als pro- 
diictes d'origen animal pateixen iiri  clar procés regionalitzador. Potser aqiiest ja 6s 
i i r i  fet rriolt anterior --recorde~ri, des de 1'Edat del Bronze, la dicotomia entre les 
terres de ponent i la resta de Cataluriya-, pero I'augment siibstancial d'assenta- 
riicnts estiidiats d2poca ibkrica i el volum de material que aporten permetcn dc 
constatar rnolts aspectes que fins alestiores només ereri hipotesis. 

En un prin-ier moment, i segons els nostres propis estlidis, vam pensar en I'e- 
xisttncia d'~iti comportarnent raniader iiniforme entre les poblacions ibhriqiies de 
Cat:ilunyri i en un aprofitarnent diferencial dels recursos d'origen ariimal segons la 
sit~iació geografica de les diferents ociipacions (AI.RIZGRI; KAIIAI., en prernsa) Així, 
ti;~víerri estiidiat tres jaciments ibkrics catalans prbxims a la costa i n'liavíeni contras- 
tar els resultats faunístics: la Moletn del Remei (Alcanrir, bloritsi~), des d'on es pot 
observar la Iínia de costa, Alorda I'ark (Calafell, Baix Penedks), a la rnnteixa líriia de 
costa, i (:a-n'Olivé (Cerdariyola del \rallts, Va1lt.s Occidental), des d'on no es pot 
ohservrit la Iínia de costa. 

F,ri aq~iests tres jacinients podeni constatar claramerit unes sertiblnnccs pel qiie 
fii a la iniporthncia nuinkrica de les restes de les difererits espe'cies do~iiksti<~ucs ((H) 
del riorribre de restes): 
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Moleta del Remei Alouda Pauk Ca n'Olivé 

Ovicaprins 72,2794 69,18% 61,25% 
Bovins 08,65% O6,44% 09,20% 
Suids 18,50% 20,44% 1670% 
Equids 00,43% O1,12% 00,3496 
Gos 00,15% 00,56% - 

Aviram - 02,15% 12,50% 

D'aquests resultats, sembla clar que els ovicaprins (generalment sempre més ben 
representades les ovelles que les cabres) són la base de la ramaderia iberica, fet nor- 

mal fins a un cert punt en una cultura mediterrinia. A prou distancia trobem la 
resta d'especies productores. El que és significatiu en tots tres casos és el predomini 
dels suids respecte dels bovins, que generalment eren sempre més nombrosos. 
Aquest resultat, tot i que pot no ser compartit amb altres assentaments, demostra, al 
nostre entendre, un augment de la sedentarització d'almenys una certa part de la 
població, fet que fa més rendible I'explotació intensiva dels porcs domestics (aques- 
ta sedentarització és clara també per als tipus de poblats). Els kquids i els cinids 
domestics estarien clarament entre les especies no orientades a l'obtenció de recur- 
sos alimentaris carnis (majoritiriament, les restes faunístiques són deixalles de 

cuina). Pel que fa a I'aviram, els resultats són molt rnenys homogenis, pero creiem 
que en aquest cas no responen tant a les diferencies entre els diversos assentaments 
com als processos diagenetics d'alteració de les mostres o als sistemes d'excavació i 
recuperació de les restes (garbellament, etc.). 

Les diferencies de subsistencia no quedarkm marcades, doncs, en les propor- 
cions dels conjunts domestics sinó en la manera dlaprofitar l'entorn més immediat: 

Moleta del Remei Alorda Pauk Ca n'Olivé 
-- 

Fauna sa1v:itge 03,32% 00,69% 13,49% 
Fauna domestica 54,04% 19,31% 85,43% 
Recursos marins 42,41% 80,00?h 01,06% 

Recordem que els percentatges corresponen al nombre de restes i que en el cas 
dels recursos marins són majoritiriament elements malacolbgics, que són de difícil 
comparació amb les restes bssies, i generalment queden sobrevalorats a les mostres. 
Per rant, no podem equiparar la seva importancia per a la subsistencia. Tanmateix, 
pensem que són un bon reflex de la importancia dels recursos marins en els jaci- 
ments i poden evidenciar I'explotació d'altres recursos amb el mateix origen que 
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deixeri restes me:nys preservables o que ni tan sols no en deixen: peixos, criisracis, 

cefalbpodes, etc. (vegeu també el grific 1). 
És clar que la iniportincia dels anirnals cajats, els recursos rriarins i els rariiats 

dorni!stics, eri aquesrs assentaments ibkrics, esta dererrninada per la proxirnitat a In 

Iítiia de costa i, per tarit, en l'aprofitamerit deis recursos d'origeri ariiriial la situaciti 

del jaciment té uin paper molt importarit. 
Aquesta idea, que vam plantejar I\ny 1931, sembla que actualnient podria 

trontollar. I:est~idi faunístic de poblacioris ibkriques en irees prou alluriyades de la 
costa demostra que no hi ha una estructuració cultural del raniat i que en el 
nioment que eris aproximem a zones amb sitiiacions ambienrals considerablemenr 
diferents la coriforriiació d'aquesrs raniats canvia: al poblat del Castellot (Bolvir, 

Cerdanya), tot i la manca d'un conjurit de restes faunístiques irripsrtarit, I\sp&cic 
rii6s abundarit 6s BOJ taztrus, seguit del cava11 (NADAL, inedit). 'I'ambé heni de teriir 
eri compte la f~incionalitat de cada jaciriierir, especialment en aquells casos eri q~ik 
rio es rracta d'assentaments: a la necrbpoli del ruró dels Dos Pins (Cabrera de Mar, 
Maresme) (MIRO, 1992), les proporcions que veiem en els tres prirners jacimenrs es 
tornen a repetir, tor i que no sabem si els conjunts funeraris reflecteixen els models i 
les proporcioris dels raniats en els poblats. En canvi, en les sitges corresponenrs a1 
jaciment de les Grases (Sant Feliu de I,lobregar, Baix Ilobregat) (OI~RI ;  NAIIAI,, ink- 
ciit b), els boviris són els animals més nonibrosos. Cal dir que trobern diferents arii- 
rnals en conriexi6 anatbmica, bastant sencers, dipositars en aquesres esrrucrures 
s~ibterririies. Segurament aquestes restes resporien a algun tipus d'acrivirat punriial 
(rirualitzada?) que deforma les proporcions prbpies de les comiinitats iberiqiies 
mediterrhiies. Mis resultats d'aquest tipus aclariran en un futiir la iniportincia de 
cada especie eri els ramats ibkrics. 

La regiorialització de les poblacions ibtriques pot ser, al nostre entendre, el 
niotiu que porta a una reducció de la mida de les diferents especies donitisriques, 
com a consequ?ricia de I'endeniisme en la reproducció dels ariinials. En aquest 
riioment arriberri al punt en que els diferenrs animals són més petits. Els resultats de 
I'alcada a la creu al jacirnent de la Moleta del Remei (A~.n~zuiu; NAIIAI,, intidit) 
donen per a les ovelles el resultat de 55,5 centímetres de mitjana, per r i  les cabres de 
56,3 centínietres i per als porcs de 68,53 ceritímetres (aqliest és el grup en quk varia 
menys la rnida). Al jacirnent de Les Grases teriini un resultat de 100,97 ceritímetres 
per a l'alcada a la creu dels bovins. Aquesta resultats marquen I'extrem de reducció 
de la mida dels ariiriials domestics. Amb la romanització, que comportn els primers 
averi~os eri zooeccnia i I'obertura d'unes vies comercials al llarg de l'Irnperi, la niida 
de les formes doniesriques augmenta considerablement. iiquest augrrient pateix un 
retrocés a I'Edat Mitjana, pero en els darrers segles els animals doinestics han tornat 
a augmeritar la graridiria (vegeu, per exemple, el grific 2). 



ESTAT DE LA QUEST16 DELS INICIS DE LA RAMADERIAA CATALUNYA ... 
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Grafic 1: Valoració, en percentatge del nombre de restes, de la importancia dels recursos d'origen 
animal (salvatges continentals, domestics i marítims). Logicanient, en tenir en compte el nombre de 
restes (malacologia fonamentalment en el cas del recursos niarítims verszts ossos en els altres dos 
grups), la valoració de la subsistencia dels diferents grups no és comparable. No obstant aixb, ens 
- - 

permet de veure la importancia que poden assolir els recursos marins en assentaments iberics segons 
que estiguiii a la mateixa Iínia de costa (Alorda Park), prop de la Iínia de cosra (Moleta del Remei) o 
allunyats de la Iínia de costa (Ca n'olivé). 

Neolític BronzeIFerro Ibkric Tardoantic S. XVII Actual 

GrAfic 2: Evolució de les altades a la creu en els bovins de diferents jaciments catalans al llarg de la 
historia (resultats en centímetres). La mesura de les formes actuals 6s de vaques pirinenques, segons 
Sánchez Belda (1984). 



Csnsideracioris finals 

Eri acl~it~st treball hem intentat presentar una síntesi dels primers estadis de i'evo- 
Iiició de la doriiesticació a Catalunya durant la Prehistoria amb dades procedents de 
difererits treballs inkdits o ja publicats on s'analitzen a bastament les restes paleofaii- 
riktiques (motiii pel qual hem obviat de donar la informació descriptiva de cada una 
de les arillisis). Gricies a aqiiest tipus d'estudis, podem anar resseguint, al llarg d'a- 
qiiest pcríode, fets cabdals en la historia de la ramaderia: implantació dels sisterries de 
prodiicció, arribada de les diferents especies domtstiques, evolució de la cotiforriia- 
ció dels rarriats, rvoluci6 de la mida i de la morfologia de les diferents especies, adap- 
tació dels difererits tipus de ramats a la diversitat geogrhfica de Cataluriya i tambtl. 
evoliició de l'apiofitament que l'liome ha fet dels animals domtstics. ' h t  i la r~iatica 
de dociinrentacib, escrita, podem adonar-nos que és diirant la Prehistoria que es pro- 
dueixeti iiris fets que determinaran I'evolució posterior de la ramaderia a Catalutiya. 
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