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Dossier 

Introducció 
Josep Anfins,  Walter Cruells, Alejandro Pérez-Pérez 

COTA ZERO va dedicar els dossiers 7 i 9 a 
temes relacionats amb l'aparició de noves formes 
econbmiques (Dossiers: Agricultura: orígens, 
adopció i desenvolupament I i I1 ) i a l'estudi en 
profunditat d'una eipecialitat en l'aportació de 
recursos (Dossier: Arqueozoologia. Economia i 
Societat). L'objectiu del present dossier és oferir, 
en part, la mateixa problematica que en els an- 
teriors perb des d'una bptica inversa, és a dir, 
veure quins són els canvis alimentaris de les po- 
blacions humanes a través del temps i quines 
conseqiitncies comporten tant des de la pers- 
pectiva biolbgica com social, econbmica i cultu- 
ral. Quines són les implicacions d'unes determi- 
nades dietes enfront d'unes altres, tant pel que 
fa a l'organisme hum& com pel que fa a les 
transformacions tecnolbgiques que comporten. 
Es tracta, doncs, de presentar una aproximació 
al món de l'alimentació, tant en la seva vessant 
econbmica com tecnolbgica, biolbgica i cultural 
que complementi els anteriors dossiers realitzats 
per COTA ZERO i de tancar, aixi, el cicle dedi- 
cat a aquesta tematica. 

El dossier consta de deu articles que parlen . - 

de diversos temes implicats amb l'alimentació. 
Els aspectes a n t r ~ p o l b ~ i c s ,  desenvolupats per 
Sílvia Carrasco, tracten de l'organització i la cul- 
tura alimentaria de diferents grups de societats a 
partir de les seves tecnologies bisiques de sub- 
sisttncia, i a partir del registre e tnogrzc  que hi 
ha sobre la cacera, la recol.lecci6 i l'agricultura 
estableix noves hipbtesis reconstructives per a la 
interpretació de les dades arqueolbgiques ac- 
tuals i planteja una reconstrucció de l'adaptació 
nutricibnal. Proposa, també, un conjunt de ca- 

tegories complexes per comprendre i ampliar el 
tractament de l'organització alimentaria i l'esta- 
bliment d'hipbtesis explicatives al si de cada cul- 
tura. 

Les ttcniques de reconstrucció de la dieta de 
les poblacions antigues són tractades des de 
1'Antropologia biolbgica i a partir de les meto- 
dologies analítiques i descriptives. Assumpció 
Malgosa i M. Euldia Subira desenvolupen tres 
nivells multidisciplinaris d'estudi en relació al 
tema, la quantificació d'elements traGa i d'isb- 
tops estables a partir de les andisis químiques 
focalitzades, l'estudi de les peces dentaries a ni- 
vell patolbgic i l'examen dels factors d'estrb nu- 
tricional sobre la població. 

Peter Ungar ens ofereix una gran síntesi so- 
bre les línies evolutives que portaren cap als hu- 
mans fa uns 5,99 milions d'anys. Dóna respos- 
ta a preguntes com: per qu t  hi va haver aquesta 
separació? Com eren els avantpassats humans 
més antics? A partir de l'estudi de la dieta pro- 
posa una comprensió sobre l'origen i l'evolució 
humans aixi com una perspectiva única sobre 
les nostres adaptacions i sobre com les discor- 
dances entre les nostres dietes i els aliments pels 
quals vam ser ((dissenyats>, ens han conduit a 
patir molts dels problemes de salut a qu t  han 
de fer front actualment les societats industria- 
litzades. L'article revisa també els nostres reque- 
riments i limitacions nutricionals per tal de po- 
der definir un escenari sobre l'evolució de les 
dietes humanes, des de la separació dels nostres 
parents vius més prbxims, fa uns sis milions 
d'anys, fins a l'origen i la dispersi6 dels humans 
moderns. 



O COTA ZERO n. 12, 1996. Vic, p. 6-7 ISSN 0213-4640 • 

De les interrelacions entre aliments i cerami- 
ca com a medi de transformació en parla Laia 
Colomer en un article on analitza quines millo- 
res de qualitat nutricional va suposar l'aparició 
de la cerdmica dins la tecnologia culiniria pre- 
histbrica. Gracies a noves línies &investigació 
sobre 1'6s culinari de les ceramiques prehistbri- 
~ L I ~ S ,  com la composició de la pasta, la configu- 
ració de morfometries i les andisis de residus 
orgrinics, avui dia es pot comprendre millor la 
cerdmica com a artefacte amb propietats Úni- 
ques per a poder ser utilitzat amb el foc i la seva 

en les economies agrícoles al llarg 
de la prehistbria. 

Un dels elements vinculats a I'alimentació 
triés poc coneguts en la nostra ~rehistbria és el 
que deriva dels cereals. En principi només hi ha- 
via prevista una sola col~laboració relacionada 
amb els cereals i les primeres evidkncies del pa en 
l'arqueologia europea a carrec de Kai Fechner. 
La possibilitat, perb, de tenir un balanq compa- 
ratiu sobre aquest tema en una zona tan poc co- 
neguda com 1'Europa oriental i central per part 
&un investigador romanes, Dan Monah, ens ha 
semblat una bona oportunitat per a incloure'l al 
dossier i tenir, així, una visió global sobre aquest 
tema d'ambit europeu. 

L'alimentació humana a 1'Edat del Ferro 
presenta ja els mateixos elements que caracte- 
ritzen 1'Europa histbrica. Olivier Buchsens- 
chuts ens apropa a les estratkgies alimentaries 
d'aquest a partir dels registres arqueo- 

lbgic, arqueozoolbgic i paleobotanic i dels tex- 
tos. Analitza les economies agropastorals del 
primer mil.lenni i la intensificació de la produc- 
ció gracies al desenvolupament de l'utillatge de 
ferro i les noves tecnologies, com la femada i el 
conreu profund, que van comportar un millora- 
ment de les cadenes operatives alimentaries. 

L'alimentació al món roma és exposada per 
Joan Górnez Pallares a través d'una andisi dels 
textos clQssics des del segle I1 aC fins als segles 
IV-V d c .  Aquests textos aporten dades molt di- 
verses des de perspectives tan diferents com el 
teatre, la sitira, la novel.la, I'epigrama, la mede- 
cina, els textos legals ... i parlen, principalment, 
d'allb que menjaven els romans. 

Per acabar, Josep I. Oms i Alejandro Pérez- 
Pérez ens ofereixen una aproximació a I'anBlisi 
&indicadors d'estrks en les poblacions d'kpoca 
histbrica, basicament romana i medieval, que 
permeten tenir una amplia visió de les condi- 
cions de clualitat de vida de les poblacions hu- 
manes. Les patologies relacionades amb la cB- 
ries i la preskncia d'hipoplasies a l'esmalt denta- 
ri indiquen els processos que van patir aquelles 
poblacions afectades per les condicions am- 
bientals adverses, la manca de recursos alimen- 
taris o la incidkncia de malalties infeccioses. Les 
lesions en les restes bssies esq~elkt i~ues,  d'altra 
banda, permetran diagnosticar-ne l'etiologia i 
fer extrapolacions per tal de deduir les condi- 
cions de salut que van predominar en aquells 
períodes. 


