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El yacimiento de Les Colomines se ubica en una franja de terreno situada al pie deipuig dei Casteli, ai norte de la 
villa de Llivia (La Cerdanya). La intervención arqueológica se efectuó entre 7997 y 2001 como consecuencia de 
un proyecto de urbanización. En esta última se descubrió la tumba de un macaco (Macaca sylvanus), junto a un 
"ajuar" asociado al primate, de piezas metálicas pertenecientes a otros tantos cinturones de tradición militar roma- 
na bajoimperial. La relación estratigráfica de la tumba y el material apuntan una cronoiogia, para el entenamiento, 
de siglo V-VI 
La tumba se relaciona con la fase 3 y última de la ocupación del asentamiento, caracterizada por la comparfimen- 
tacón de una planta inicial regular perteneciente a un gran edificio público levantado durante los siglos 1 y il. En 
relación al individuo en cuestión, se llevó a cabo un estudio osteológico y biométrico, lo que permitió caracterizar- 
lo a nivel de especie, edad y sexo, asi como un análisis del patrón de microestriación dentaria, y paraielamente un 
profundo estudio del contexto histórico. 
macaco, tumba, Roma, lulia Libica, Catalunya. 
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in 2001 was discovered, in the site of Les Colomines (Llívia, Cerdanya), the remains of an african monkey's buriai, 
a macaque (Macaca sylvanus), containing the skeleton of the animal, with some objects. This group consisted 
basicaiiy in decorated metalic pieces; we can speak, among them, about some bronze military belt fittings, used 
in the Late Roman Empire. After the excavation, we agree to think al1 this objects were disposed in the moment of 
the burial. Chronologicalil: this whole belongs to the V-VI centuriesA.O. 
(Studying this material and the stratigraphic relations of this stnicture, we can associate this tomb with the third 
phase of occupation of Les Colomines. This settlement caracterized by important structures, including habitations, 
and materiais (speciaily ceremics, but aiso an epigraphic lnscription), was a public building (maybe a forum), during 
the romanization period and after (1-11 centuries A.O.). in their third phase, along with the tomb, we discovered an 
important reestructuration of the buildings, anda group of 204 coins from the period. Jhe interpretation of the tomb 
and its caracteristics can be associated with diferents miiitary struggles to controi the strategic Pyrennes in the last 
stages of Roman control of Hispania, between different emperors, and between the Roman Imperial Army and the 
Barbarians also. Possibly this macacus beionged to an offinal ora general Once recuperated, osteoiogical and 
biometric studies have been made with the bones, and complementary studies about the age, sex, and teeth aiso. 
No other exemple has been discovered in the classical worid with this caracteristics). 
macaque, burial, Rome, luiia Libica, Catalonia. 

En 2007, on a découvert aux Colomines (Liívia, Cerdagne) un tombeau avec les restes d'un singe africain, un 
macaque @lacaca sylvanus), accompagné d'un trousseau de diverses pi&es de métal dont une boucle des cein- 
turons de tradition militaire du Bas empire romain. Aprés i'étude tant des reiations stratigraphiques de la iombe 
que du matériel récupéré. nous pouvons le dater des Ve ou Vie siecies. 
macaque, sépulture, Rorne, lulia Libica, Catalogne. 
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Entre els dies 28 d'agost i 8 de novembre de 2001 es 
va realitzar una excavacio arqueologica al jaciment de 
les Colomines zona A. ubicat dins d'una amplia franja 
de terreny situada al peu del Puig del Castell. al nord del 
nucli actual de Uivia (la Cerdanya). En el decurs dels tre- 
balls es localitza una estructura del tot inesperada: es 
tractava de les restes d'una fossa d'inhumació que con- 
tenia I'esquelet d'un macaco. acompanyat d'un aixovar 
clarament relacionat amb el ritual d'enterrament. 

HISTORIA I PERIODITZACIÓ DEL JACIMENT 

ELS PRIMERS SONDEIGS 

La localitzacio del jaciment de les Colomines es va 
efectuar com a conseqüencia d'un projecte que pre- 
veia la urbanització de tota la zona situada al peu del 
Puig del Castell i a la dreta de I'església parroquia1 de 

Llivia. Per aquest motiu, I degut a I'estrategica situacio 
de I'indret (Fig. 1) i a la llarga tradictó de troballes 
arqueologiques fetes a Llivia (Fig. 2). de manera previa 
a I'inici de les obres. I'any 1997 varen tenir lloc tres 
campanyes de prospeccio arqueologica. 
Es practicaren 24 cales regulars de prospecció fins al 
subsol natural. en una area d'uns 5000 m2; el resultats 
positius que oferiren algunes d'elles, concretats en I'a- 
parició d ' e ~ t ~ ~ t ~ r e ~  i material arqueologic associat. 
palesaven I'existencia d'una ocupació romana a I'indret. 
Posteriorment. es dividi tota i'extensio del jaciment en 
dues paris -A i 5 i denominarem "zona A al sector mes 
proper a I'església (Fig. 3 14). on el projecte constmctiu 
preveia la creacio d'una zona verda i. per tant, no estava 
directament afectat per la construccio d'habitatges. 
Cobjectiu en aquesta zona era delimitar-la en extensió i 
realitzar sondeigs puntuals en profunditat, per copsar les 
dimensions del jaciment i la potencia de les seves estruc- 
tures vers una futura consewacio de les restes. 

Figura 1. Situació de la vila de Llivia a la Cerdanya. Font: ICC 



Figura 2. Situacié del jaciment de les Colomines -zona A- en relacó a d'aitres jaciments romans de Llívia. 
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1A IZA FASE D'EXCAVACIO DE LA ZONA B 

La zona 8 era el sector destinat pel projecte per a la 
construcció d'habitatges; es trobava al sud-est de la 
zona A, i separada d'aquesta per un espai de cales 
negatives. La seva excavació el 1997 dona com a 
resultat la presencia de diverses estructures en un estat 
de conse~ació forca precari, no aixi el material arqueo- 
lógic que hi estava relacionat. 
El 1998, i al llarg d'una segona fase, es completa I'ex- 
cavació de la zona 8. Els resultats més imporiants d'a- 
questa intervenció van ser, de forma general, la consta- 
tació d'un model d'urbanisme basat en la successió de 
terrasses. que incloia com a estructures mes destaca- 
bles, i dins un conjunt de 19 murs i restes de 8 ambits 
perfectaments alineats, els vestigis d'un sistema d'hi- 
pocaust perianyent a una vivenda desapareguda, amb 
6 pilae, disposades sobre part d'un paviment d'opus 
spicatum, del qué veiem també la seva preparació, i 
restes de la sala de foc que alimentava I'estructura. 
Tambe restes d'un paviment d'opus signinum, i una 
canalització feta amb Iloses, diversos forats de pal i dos 
focs a I'interior de dos ambits (habitacions 1 i 2), que 
havien mantingut pari de la seva sequencia estratigra- 
fica, amb important presencia de material. 
Si bé I'estat de les estructures era. en general, forca rui- 
nós, no podíem dir el mateix quant a la importancia del 
material recuperat. entre el qual mencionen- diverses 

peces gairebé senceres de ceramica sigil.lada 
sudgal.lica (entre les quals cal destacar una forma Ver- 
tault profusament decorada), hispanica i roig intern 
pompeia, posteriorment restaurades. un fragment de 
llantia amb la representació d'un soldat -arma[ amb 
casc, Ilanca i escut. a cavall-, un denari i un as de bron- 
ze d'August, així com pari d'un mosaic d'opus tessela- 
tum i diversos fragments d'estucs pintats de les parets. 
La interpretació d'aquest jaciment destacava tres fases 
d'ocupació datables entre finals del segle 1 aC i el segle 
1 dC, amb una quaria fase molt marginal, corresponent 
al segle II dC. 

RESULTATS GENERALS OBTINGUTS A LA ZONA A 
EN EL SONDEIG DE 1997 1 CEXCAVACIÓ DE 2001 

El 1997. la campanya de sondeig i delimitació a la zona 
A havia posat al descobert un seguit d'estructures que 
semblaven conformar les restes d'un edifici de grans 
dimensions, sobretot per la presencia d'un llarg mur 
perimetral. 
La realització d'una cala regular al costat extern d'a- 
questa estructura fins assolir el nivel1 de fonamentació, 
que retallava ei terreny natural. mostra la qualitat i poten- 
cia del seu alcat, i la seva tecnica constructiva depura- 
da. Aquest mur es perllongava en gairebé 40 m de llar- 
gada. En la seva banda nord enliacava amb una altra 
estructura, de gran amplada, formant una cantonada, 
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Figura 3. lrnatge general del lloc de les Colomines -zona A-. al 
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mentre pel sud la seva direccio variava. forrnant un 
angle extern. trencant la planta unitaria del conjunt. 
Una altra cala puntual determina I'existencia, almenys, 
de dues fases d'ocupació en aquest conjunt. donada 
I'aparició de les restes d'un paviment de lioses coetani 
d'un mur intern. la fonamentació del qual era feta sobre 
un nivel1 de reompliment. La presencia d'altres trams 
de murs subsidiaris construyts a diferents nivells o 
superposats també feia intuir la possibilitat de diverses 
fases d'ocupacio d'aquest enclavament. 
Aixi mateix. es van localitzar dos accessos que facilita- 
ven I'entrada al recinte des de I'exterior, un dels quals 
presentava una estructura forca complexa, composta 
per un doble marxapeu i dues bases de pilars adossats. 
Cextracció de material arqueolbgic divers de tipus 
noble associat a les estructures, entre el qual destaca 
un gran fragment d'estatua de marbre que representa 
un tors huma nu, aixi com diversos revestiments arqui- 
tectonics de marbre de qualitat. feien sospitar la impor- 
tancia que hauria tingut aquest edifici en el moment ini- 
cial de la seva evolució. i la possibilitat que es tractes 
d'un gran ambit d'ús públic. 
El conjunt de material ceramic recuperat, tot i escas. 
semblava apuntar una cronologia de segle I dC pel 
moment de bastiment de I'edifici. en base a les troba- 
lles de diversos fragments de peces de ceramica 
sigildada. La presencia, tambe, de ceramica romana de 
tipus tarda (africanes clares del tipus D). contribu'ia a 

costat de I'esglesia parroquial. 

més. al costat de la constatació de I'amoriització d'al- 
gunes estructures, i dins una primera aproximacio, a 
establir la hipotesi d'una ocupació d'aquest indret 
durant un llarg lapse de temps. 
Cany 2001. el conjunt de restes delimitades el 1997 va 
ser excavat en extensio. 
En el decurs d'aquesta intervenció, s'havia anat confi- 
gurant de forma gradual una planta dins la qiral es dis- 
tingien clarament dos espais ben diferenciats: a la 
banda nord de I'edifici havien aparegut una serie de 
murs nous que formaven quatre arnbits o habitacions. 
en I'espai situat entre els murs ja coneguts amb ante- 
rioritat i el mur de la banda nord. La caracteristica que 
a prior; cridava rnés I'atenció era el fet que tots els murs 
que formaven paii d'aquest espai seguien una trajecto- 
ria en sentit oest i vers el carrer que separa la zona A 
de I'església, que era el limit de la intervencio arqueolo- 
gica fixat previament (Fig. 4). 
Pero ja des del primer rnoment ens haviem adonat de 
I'existencia d'un conducte mixt de gas i electricitat, que 
creuava diagonalment tata I'extensio de la zona verda, 
fent impossible físicament la completa excavacio de la 
zona inicialment prevista, precisament en el punt on es 
palesava la continuitat de les estructures del jaciment. 
A la banda oposada del sector dels ambits no es van 
detectar durant el procés de delimitació unes caracte- 
ristiques semblants; ben al contrari, amb I'excepció de 
la continuitat d'un dels murs localitzats el 1997 en un 
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tram de la seva fonamentació. no es va identificar la 
presencia de nous murs en aquest espai. Per aquest 
motiu, vam anomenar de manera arbitraria aquest sec- 
tor com a "espai obert" o "pati". en oposició a la zona 
de les habitacions. 
Acabada aquesta campanya, ens trobem davant d'un 
jaciment compost pel que semblen ser les restes d'un 
ed~fici de grans dimensions i planta regular, fonamentat 
en el terreny natural rnitjancant el sistema de terrasses 
(a grans trets, tant les estructures com els nivells 
d'enderroc i reompliment inclosos dins dels lírnits d'a- 
quest gran recinte presenten una inclinació nordlsud), 
confirmant-se aixi les primeres idees apuntades en 
aquest sentit (Campillo et al. 1998). 
Dins de les quatre habitacions. situades en I'únic angle 
conegut de I'edifici, podem diferenciarme dues, situades 
a una cota mes alta i delmitades en part pels murs peri- 
rnetrals. i denominades, segons I'ordre en ser identifica- 
des. habitacions 1 I 2. Els altres dos arnbits (habitacions 
3 i 4). s'ubiquen entre les habitacions 1 i 2 i I'espai obert. 
A partir de l'analisi de la disposició del conjunt d'estruc- 
tures exhumades (murs, accessos, elements arquitec- 
tonics, paviments i nivells de circulació. i forats de pal). 
i la seva relació amb les unitats estratigrafiques relacio- 
nades que aporten material arqueologic datable, s'ha 
dividit la cronologia del jaciment en 3 fases principals. 
de caracteristiques ben diferenciades: 

FASE 1 (SEGLES 1-11) 

Es tracta del ~er iode més brillant del iaciment. En el seu 
moment fundacionai. el conjunt es configura ja basica- 
ment dins els parametres de I'estructura d'un gran edi- 
fici. caracteritzat, en el moment de la seva construcció. 
per una planta regular de grans dimensions i molt bona 
factura, amb la presencia al seu interior de dues uni- 
ques habitacions (habitacions 1 i 2). en un dels seus 
extrems curts. 
Pel que respecta als elements arquitectonics presents 
en aquesta fase a I'interior d'aquestes dues estances, 
a part dels corresponents accessos, dins I'habitació 1 
destaquern la presencia del grup de bases de pilars. 
mentre que a I'habitació 2 tenim restes d'arrebossat de 
les parets internes. A mes. a I'habitació 2 van apareixer 
les restes d'un pilar circular amb perforació central, i 
també un parell de forats de pal alineats, i que cal rela- 
cionar amb les bastides utilitzades en el moment de 
construccio de I'habitació. 
El darrer nivel1 d'ocupació d'aquestes dues estances no 
ens aporta el material ceramic que li correspondria perla 
seva antiguitat: I'explicació es que aquests ambits mai 
deixaren d'utilitzar-se, i els respectius nivells de circulació 
detectats son funcionals encara a la darrera fase. 
A mes dels ambits mencionats, davant de I'habitació 2 
es localitza un mur de gran qualitat. revestit de calc, 
que també pertany a aquesta fase. a partir de la seva 

Figura 4. Viso semiaeria del jaciment, des del cami que du al 
puig del Castell 

posició estratigrafica. Creiem, com a hipotesi. que 
podria tractar-se d'una paret sense funció habitacional. 
i sí més aviat d'una mena de paret frontal. la funció de 
la qual seria sewir de suport a eleinents arquitectonics 
de caracter divers, de tipus ornamenta (escultures). 
infonnatius (inscripcions), i. en general, qualsevol tipus 
d'informació visible des de la part inferior del recinte. 
Així mateix. aquesta important estructura delirnitaria el 
sector mes administratiu. oficial i restringit de les habi- 
tacions 1 i 2. de la resta del conjunt. 
A la part sud de I'edifici. davant de les habitacions tenim 
un element de gran importancia pera la interpretació de 
les caracteristiques del conjunt en aquesta fase. Es 
tracta de les restes de la fonamentació d'un mur amb 
columnes. 6s a dir, de part d'un peristii. paral.lel al mur 
extern perimetral i perpendicular a la zona de les habi- 
tacions. És segur que I'existencia d'aquest mur esta 
relacionada amb i'aspecte monumental que oferiria el 
conjunt en epoca altimperial. De fet. la troballa d'a- 
quest element seweix de base per a la reconstrucció 
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Figura 5. Planta general de la fase 3 (segles V-VI). amb la ubicació de les habitacions 1. 2, 3 i 4, i la situació de ia tomba del 
204 macaco. 

hipotetica de I'edificien aquesta fase, i que contempla 
la possibilitat, a la zona del pati, d'un peristil central que 
delimitaria una atn central envoitat d'un pOrtic amb 
coberta a doble vessant. 
En aquest periode, i'espai situat entre el peristil i el mur 
1 presentava una pavimentació (UE 21). i també hi 
havia un accés monumental des de I'exterior. 
El conjunt del material recuperat que pertany a aquest 
primera fase ocupacional ens parla d'una cronologia, 
peral rnoment de la fundació, d'inicis o rnitjans del segle 
I dC, a partir de la datació dels fragments i les formes 
ceramiques (en especial ceramica iberica a torn, cera- 
mica gnsa de la costa catalana, campaniana 6, formes 
Drag. 15/17, Drag. 24/25 i Drag, 27 £3 de terra sigil-lada 
sud-gal.lica, parets fines), i també de les rnonedes 
(epoca de Claudi), extretes de la UE 23, que és ei nivell 
que se situa per sobre i amortitza el paviment més antic 
dels detectats (UE 21), a la zona de¡ pati. En aquest 
estrat apareix algun elernent de datació mes antiga, 
que denota una ocupació anterior d'aquest espai, pre- 
via a la construcció de I'edifici, com ara una moneda de 
I'any 45 aC. i també peces de cronologia posterior, pro- 
ducte de la contaminació de la part superior de I'estrat 
per par3 d'objectes procedents de niveiis posteriors 
(GuardiaiMaragali 2004). 
Segons la majoria del material ceramic documentat en 
estratigrafia, doncs, aquest periode arribaria fins a mit- 
jans del segle II dC. 

Aixi mateix, creiem que la totalitat del material noble i 
les restes arquitectoniques presents a la UE 23, pero 
també en altres nivells de forma descontextuaiitzada a 
causa de la petvivencia del conjunt i el consegüent 
desplatament dels materials (fragrnent d'inscripció epi- 
grafica, plaques de rnarbre, peces de revestiments del 
terra, fragments de fusta de columnes i de cornisa o 
capitell), es originar¡ d'aquesta fase. 

FASE 2 (SEGLES ii-IV) 

En general, assistim a la fase de més dificil interpreta- 
ció, perque sembla que la base de la planta anterior és 
encara utilitzada en la seva rnajor part. 
Els tres únics canvis destacables a nivell estructural es 
donen com a conseqüencia de la substitució del pavi- 
ment anterior (UE 21), per un altre, I'amortització de la 
primera porta d'accés a I'interior del recinte, a la zona 
del pati, per una altra situada més al nord, I'amortitza- 
ció del tram de peristil per part de la UE 23. i la prcba- 
ble ccnstrucció de noves dependencies a la zona del 
pati, de les qual nornés resta dempeus el mur 26. 
Aquest procés a provoca, a la practica, la desaparició 
de tots els nivells de circulació formats en aquest peri- 
ode i dels estrats que s'hi superposaven. Aixi, la data- 
ció d'aquesta fase I'efectuwn en base a la presencia de 
formes molt concretes de ceramica africana de cuina 
(Lamb. 10 A, Hayes 22, Ostia 111, 267). la producció de 



ENTERRAMENT D'EPOCA TARWROMANA D'UN MACACO AMB "AIxOVAR" 
AL JACIMENT DC LES COLOMINES (UIVIA. LA CERDANYA) 

EMPURlES 55. 2W7 199-227 

Figura 6. Habitacions 1 a 4 

les quals es dóna a partir de la 2a meitat del segle II dC 
i que no son presents a la UE 23. I'estrat que aglutina 
el material de la fase 1. Per tant, es tracta de vaixella en 
11s a partir de la fase 2. També queda clar que la data- 
cio final d'aquestes mateixes formes arriba només fins 
a mitjans del segle III dC. i per aixo la manca de mate- 
rial pertanyent estrictament a la 2a meitat del segle III i 
al segle IV dC fa pensar en un possible abando del jaci- 
ment en aquest periode, o be, simplernent. que el 
material associat ha desaparegut a causa de les remo- 
delacions de la fase 3 (GuardiaIMaragall 2004). 

FASE 3 (SEGLES V-VI) 

Segons la datacio dels objectes que acompanyaven 
I'esquelet, I la relacio estratigrafica corresponent, la 
tomba del macaco pertany cronologicament a aquest 
període. 
Estructuralment. la principal característica d'aquesta 
darrera fase d'ocupació és el trencament de la senzille- 
sa de la planta corresponent als periodes anteriors. en 
favor d'una major complexitat pel que respecta a la 
zona nord de I'edifici: en I'espai adjacent a les habita- 
cions 1 i 2. i mitjancant I'adossament de nous murs a 
les estructures preexistents. es creen dos nous ambits. 
les anomenades habitacions 3 i 4. D'aquesta manera, 
el sector nord del jaciment queda compartimentat en 4 
habitacions. comunicades entre elles i amb la zona del 
pati mitjancant I'aprofitament dels accessos existents i 
utilitzats amb anterioritat. aixi com I'obertura de nous 
(Fig. 5 i 6). 

Les escasses restes documentades del paviment 46 
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de la fase anterior (v. seccio A-A'). fan pensar que fou 
en el moment inicial de la fase 3. quan deuria trobar-se 
forqa malmes en la seva extensio, que seria desmuntat 
i substitu'it per un nivell de terra i enderroc (UE lo) ,  
sobre el qual s'afermaria un nivell de terra batuda que 
novament faria augmentar la cota de circulacio per 
sobre del mur 26 a la zona del pati, del qual no han 
quedat vestigis. Aquest sol coexistiria amb els clars 
nivells d'ocupació localitzats a I'interior de les habita- 
cions 1 i 3 (UE 34. 60 i 47). D'aquesta manera. els 
nivells de circulacio formats en aquests recintes estro- 
ben en una mateixa cota i cal suposar que són utilitzats 
simultaniament 
A l'inici d'aquesta fase es produeixen. doncs. impor- 
tants moviments de terra i material que. aparentrnent 
sense afectar les habitacions 1 i 2. provoquen certa- 
ment determinats canvs. exemplificats en la formació 
de la UE 62. I'extensió de la UE 10 i el proces de con- 
taminacio que exerceix aquesta darrera unitat sobre la 
UE 23. 
Efectivament, dins la UE 10, formada a la zona del pati. 
a I'inici de les obres tardanes que precedeixen a la 
darrera remodelació. trobem materia de totes les epo- 
ques. encara que, logicament, el material antic de la 
fase 1 hi apareix en molt poca quantitat. En aquest 
sentit, el nivell d'enderroc i terra que constitueix 
aquesta unitat es converteix en e primer element dis- 
torsionador de la successió estratigrafica logica del 
jaciment en aquesta area. Tambe I'acumulació d'ende- 
rroc que presenta podria. ser conseqüencia en part. de 
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ze de reduyt pes i dimensions. que imiten la numeracio 
oficial emesa en la segona meitat del segle Iv La seva 

, 
datacio es correspon a la ii del S V o fins: lo1 a segle 

. , , .  . .-.- - VI. degut a la presencia d'algunes monedes que pre- ~. 

-.+4yitfi4 senten monogrames en el revers; dos nummi dels 
" . h W  - quals podrian ser de lustinnianus. Si tenim en c o m ~ t e  

Figura 7. S~tii;icio <li'. <?S ~c::;ti.s dc, 1;i imtiii,ii;ir-N<> <liil iiiacnr:o 

dri:: f!I context yeiieral del laciment (al costat de  niur 26) 

I'eliminacto de dependencies eventualment existents al 
pati durant la fase anterior. 
Sembla clar que la posicio que ocupa el nou mur 2 el 
converteix en eix veriebrador de la nova distribució, on 
la zona del pati es encara freqüentada. encara que a un 
nivell forca mes alt al del moment de construccio de I'e- 
difici. Cal relacionar tambe el mur 2 amb les restes d'un 
nou nivell de circulacio format per lloses (UE 47). pre- 
sent a I'habitació 3. Sens dubte. es tracta del paviment 
més recent dels documentats a la zona A, pel motiu 
que ara comenqarem a exposar, 
La UE 62, localitzada dessota el paviment 47, actua de 
la mateixa manera que la UE 10: es tracta d'un nivell de 
reompliment creat de manera intencionada. que també 
inclou material antic. sobre el qual es crea el nou nivell 
de circulacio. De fet. podria tractar-se de la mateixa UE 
10. pero individualitzada en aquesta habitació per una 
major comprensió sistematica del conjunt. 
De la mateixa manera que la diferenciació estructural 
d'aquesta fase respecte a les anteriors esdeve forqa 
clara una vegada finalitzat el proces d'excavacio, el 
mateix podem dir dels seus límits cronologics. a causa 
de la localització, en I'angle nord-est de I'habitacio 3, 
per sota del paviment 47 i dins la UE 62, d'un amagatall 
de monedes. Es tracta de 204 petites peces de bron- 

les circumstancies de la troballa de les monedes, i el 
reduit espai on es trobaven dipositades (menys d ' l  m'), 
sembla tractar-se d'una ocultació dins d'iina bossa de 
cuir o altre contenidor similar que no ha deixat vestigis. 
Per descomptat, I'acció s'efectua en el moment en que 
el paviment enretirat per procedir a la ocultacio es troba 
en us o poc despres. Per aquest motiu. donem una 
cronologia de segle V-VI al paviment mencionat i les 
estructures que funcionen al mateix temps. 
Aquesta cronologia on cal enmarcar el conjunt dins la 
fase 3. es referma amb la presencia de material cera- 
mic tipic del periode. especialment pel que fa a algunes 
formes de la ceramica africana clara D de cronologia 
tardana, procedents de la UE 10; ens referim concreta- 
ment a les Hayes 58 i Hayes 78. Al costat d'aqiiesta 
vaixella. i d'acord cronologicament amb ella. situem 
altres peces de ceramica clara D de datacio imprecisa, 
una gran quantitat de ceramica reduida de I'antiguitat 
tardana pertanyent a la UE 10 i altres estrats formats al 
llarg de la fase 3. i entre els quals s'inclouen els darrers 
nivells d'ocupacio de les habitacions 1-3. 
Hi ha dos fragments de formes de ceramica africana 
clara D que daten del segle VII. fruit de possibles visites 
esporadiques. que podrien indicar una possible pervi- 
vencia d'aquest enclavament rnés enlla dels limits cro- 
nologics que hem establert. o tambe pot tractar-se de 
visites esporadiques o intermitents. 

LOCALITZACI~ I CARACTER~STIQUES 
DE LA TROBALLA 

Es una inhumacio de tipus insolit. donats eis seus trets. 
corresponent a una especie ben determinada de 
macaco. Macaca syivanus (veure infra.) -U€ 74-, apa- 
reguda a la banda nord de la zona del pati. en a zona 
mes propera a les habitacions. i al costat del mur 26. 
Pel que sabem fins ara, es tracta de I'unic exemple 
conegut al món que presenta aquestes caracteristi- 
ques (Fig. 7). 
Aquesta troballa es va efectuar com a conseqüencia de 
la localitzacio casual d'un crani que inicialment sembla- 
va perianyer a un antropoide, dins el proces de retira- 
da manual dels nivells d'enderrocs acumulats a la zona 
de I'espai obert. i per sota del nivell superficial que 
cabria tot el jaciment (UE 8). A I'espera de I'actuació 
pertinent. I'area adjacent a la troballa es va deixar coin 
a testimont o espai de proteccio. en previsió de la pos- 
sible existencia de la resta de I'esquelet. 
Una vegada completada la inte~encio antropologica. 
vam apreciar que es tractava del fons pla de les restes 
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d'una fossa oberta expressament per enterrar I'animal. 
Aquest retall (UE 72), de planta rectangular arnb els 
extrerns curts arrodonits (capcalera i peus), amb unes 
dimensions d ' l  x 0'25 m, i una fondaria mhima de 15 
cm. es troba orientat d'est a oest. i tallava dues de les 
les iinitats estratigrafiques formades previament (u.e 10 
i 23), sense arribar, pero. al nivell del paviment 21. uti- 
litzat durant la fase 1 
La part superior de la fossa d'enterrament, aixi corn el 
nivell de circulació existent en el moment d'efectuar-se 
la inhumacio. no s'han mantingut, i per aixo no es van 
detectar en planta els limits de la fossa. Cal dir que 
una vegada realitzada I'excavació de les restes del 
cercopitecid (v. infra). aquests presentaven una dispo- 
sició in situ i un molt bon estat de conse~acio, arnb la 
presencia de gairebe tot I'esquelet sencer, de 78 cm 
de Ilarg. i aparegut arnb el crani en posicio lateral. les 
rnans unides per sobre de la pelvis i les carnes flexio- 
nades lateralment. 
Corigen antropic i la intencionalitat d'aquesta inhuma- 
ció queda palesa per la construccio especifica de la 
fossa, per la propia disposicio del cos. i, sobretot. per 
la troballa d'una serie d'atributs (guarniments o aixo- 
var), que acompanyen I'individu, procedents del fons 
del nivell de rebiiment que presentava la fossa (UE 731, 
i en estreta relació amb la seva connexió anatomica 
(Fig. 8). 
Aquest nivell de rebliment es caracteritzava per estar 
cornpost per una terra fosca. tacada amb carbonets i 
fragments de calc. 
Aquest aixovar esta format per un conjunt de peces 
metal.liques. En concret, es tracta d'una sivella, un car- 
gol. una anella i quatre plaques o lamines decorades, 
de bronze, i un passador de ferro. 
De forma subsidiaria, es va recuperar tambe, dins el 
mateix rebliment de la tomba. un fragment de calc 
situat molt a prop del crani, un fragment de vora d'olla 
de ceramica redutda feta a torn lent. i tambe una hemi- 
mandíbula dreta. que conserva cinc peces dentaries, 
corresponent a un ovicapri adult (Fig. 22). un fragment 
d'os indeterminat (estella). que podria perlanyer a la 
mateixa rnandibula, i quatre fragments ceramics infor- 
mes a torn. de reduides dimensions (tres de ceramica 
oxidada i un de redu'ida). elements tots ells proce- 
dents, probablement. de la terra amb que es va cobrir 
la inhumació. 

SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L' "AIXOVAR" 

Del conjunt d'escassos fragments ceramics recuperas 
a les immediacions de I'esquelet. caracteritzats per la 
seva fragmentació i indefinició tipologica, només cal 
destacar la presencia de un fragment devora d'una olla 
corresponent al tipus de ceramica reduida de I'Antigui- 
tat tardana. 

Figura 8. Detall de les restes del macaco. arnb pan de I'atxo- 
varo guarniment que I'acompanyava. 

En els primers segles de la seva produccio, aquests 
materials coincideixen estratigraficament amb les cera- 
miques africanes del tipus clara D. comes el cas de Lli- 
via. desapareixent arnb I'arribada de les ceramiques 
medievals tipiques. Al nostre jacirnent apareixen en 
dotze unitats estratigrafiques diferents. destacant la 
gran quantitat que es concentra a la UE 10 (85 frag- 
ments en total). 
Podem parlar, efectivament. d' "aixovar" i conjunt tan- 
cat associat a un enterrament. si tenim en compte que 
el conjunt de peces de metal1 va apareixer en intima 
connexió amb els ossos corresponents a l'esquelet del 
macaco dins de la fossa on es va trobar inhumat (algu- 
nes fins i tot per sota de les restes ossies), i amb pos- 
terioritat a la retirada del gruix del nivell de reompliment 
del retall (Fig. 9). 
Com ja hem avancat arnb anterioritat, en parlar de la 
tomba en general. és un material amb unes caracteris- 
tiques molt especifiques. i una distribució prou clara i 
reveladora, la qual cosa fa que puguem afirmar que 
I'enterrament de I'animal i la deposició d'aquest mate- 
rial van ser efectuats de manera simultania. o be que 
les mencionades peces forrnaven part de la indumen- 
taria o abillament de I'individu en qüestio. Tot i que 
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Figura 9. Grup de peces de bronze t ferro que molt probablement formaven pari de ia seva vestimenta. D'esquerra a dreta i de 
dalt a baix: conjunf de tres plaques rectangulars. fragment de plaqueta triangular, sivella de cinturo arronyonada, cargoi i anella. 

anomenem genericament part del conjunt com a Va ser localitzada sota la part del brac dret mes prope- 
"peces de bronze". I'autentic aliage d'aquests guarni- ra al crani de I'individu (Fig. 18a i b). 
ments i la proporció del tipus i quantitat de metal1 pre- Aquesta tipologia de sivella no es massa abundant. 
sent, no es pot coneixer amb certesa sense les analisis pero un exemple molt proper quant a la forma i crono- 
pertinents. En concret, es tracta d'un conjunt de set logia procedeix del jaciment de I'Aiguacuit Ferrassa. 
peces de bronze i una de ferro, que son les següents: Valles Occidental) (CollIRoig 2003). Alguns exemples 

Sivella de cinturo feta de bronze, de cos de ronyó i pas- 
sador recte, de tradició germanica. tipic de les pobla- 
cions originaries de I'area danubiana. Té unes dimen- 
sions aproximades de 3'7 cm d'amplada per 1 '7  de 
[largada. El seu gruix és de 2 mm, mentre que I'ampla- 
da dels costats amida 4 mm. El passador té I'extrem 
que connecta amb I'eix de la sivella mes gniixut i de 
forma trapezoidal, mentre que I'altre extrem finalitza de 
forma arrodonida, per sobre d'una incisió plana. La sive- 
lia presenta una decoració. perla seva cara vista o supe- 
rior, a la part dels costats (no aixi pel que respecta a la 
part de I'eix), consistent en un seguit d'incisions rectes i .- ~ 

amples, disposades en paral-lel, que fan que la peca YPWpivrí . , . . , , , .if.nrmurumrwrrrcm , 
ofereixi I'aspecte d'una successió de registres de secció 
concava, amb la cara externa arrodonida (Fig. 10). Figura 10. Sivella de cinluro. 
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Figura 11. Fragment de plaqueta triangular. 

forans de la mateixa cronologia i context són una p e p  
igual trobada dins d'una necropolis de tropes romanes 
amb fort component barbar, a prop de Dijon. a la GaIdia 
(Vallet 1993). i una altra sivella localitzada en un enterra- 
ment a Bittenbrunn (Baviera), formant part d'un aixovar 
d'inicis de I'epoca merovingia (Martin 1993). 

Petit clau o cargo1 amb una cabota d ' l  cm de diametre. 

Petita anella d ' l  cm de diametre amb períoració circu- 
lar central. que coincideix amb I'amplada del clau des- 
crit anteriorment. 
Les dues peces es van trobar I'una al costat de I'altra, 
a tocar de la sivella (Fig. 18b). 

Fragment d'una contraplaca de bronze. que pertany a 
la decoració d'un cinturo d'estil militar, dels habituals en 
els exercits de I'epoca baix-imperial romana. Es de 
forma triangular i 3 cm de llargada als costats conser- 
vats i 2'5 cm d'ample a la zona fragmentada. amb un 
gruix inferior a 1 mm. 
Tipologicament s'adscriu al "tipus A de Bohme. Abans 
d'aquest investigador, Laet, Dhont i Nenquin (1952), en 
el seu estudi sobre el naixement de la cultura merovin- 
gia. sostenen que es dificil distingir arqueologicament 
els aixovars funeraris dels laeti, foederati o galo-romans. 
Bohme (1978). diferencia dues catergories de cinturó: 
els que presenten molts accessoris. i els més simples. 
Els primers, els divideix en els tipus A, format per cinc 
peces. i el tipus B. format per tres peces. Aquest autor 
diu que el tipus A es el primer, cronologicament parlant, 
i que la seva distribució se centra en el Rin i el nord de 
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Figura 12. Peca LL LC 01-73-6. 

Franca, mentre que el tipus B seria propi de les provin- 
cies orientals de Pannonia. Noricum i Raetia. Aquesta 
divisió queda palesa tambe quant a la divisió cronologi- 
ca que efectua Bohme. En el seus Stufe I i II existeixen 
clares diferencies entre els centres del nord de la GaI.lia 
i els danubians. La conologia que proposa peral Stufe I 
se situa en el transit entre els segles IV i V, i el Stufe II 
abastana el periode 400-435 dC. En canvi, el Stufe III 
pertany al segle V avancat i es caracteritza perla diver- 209 

sitat de les producciona locals (Bohme 1978). 
La investigacio espanyola separa els fermalls apareguts 
a la Península en tres classes principals: "ultrapirinenc", 
"intermig" i "Simancas", essent els primers aquells que 
tenen contactes evidents amb els exemplars del limes 
(Aurrecoechea 2001 ). 
El nostre fragment presenta una profussa decoracio 
nornés en la seva cara vista o superior, consistent en un 
doble registre de volutes separat i delirnitat externa- 
ment per una linia recta. La trajectoria de les volutes és 
alternada. Tambe trobem restes de dos aplics per a 
subjectar la peca (Fig. 11). 
ES va trobar ubicat al costat de la part dreta de la pel- 
vis de I'individu. per sobre de I'element 7318 (Fig. 20). 
Les troballes de peces com aquesta son forca nombro- 
ses a tota I'Europa occidental dins aquest periode. Al 
nord de la GaI.iia n'apareix una a la necropolis de Pou- 
ligny (PiletBucheVPilet-Lemiere 1993). mentre a Germa- 
nia destaca la troballa d'una peca molt semblant dins la 
tomba d'un soldat alama a Frankíurt Prannheim (DD.AA 
1997). A Hispania apareixen sovint descontextualitzades 
o procedents de nivells superficials. Destaquem els exem- 
plars procedents de la necropolis de Totanés CToledo). i de 
Paredes de Nava (Palencia) (Aurreocoechea 2001). 

Lamina de bronze de forma rectangular (4'7 x 3 cm). 
i un gruix que no arriba a 1 mm. Una de les seves 
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Figura 13. Peca LL LC 01-73-7 i 8 

cantonades es troba fragmentada. Per la seva cara 
superior se li adossen dos petits aplics de forma circu- 
lar a prop dels angles oposats. que potser s'haurien de 
suposar existents als altres dos angles també. Desta- 
quem igualment la presencia d'una decoració incisa. 
puntejada i rectilinia en les dues cares, sobretot present 
al llarg el contorn de la peca (Ftg. 12). Es tracta d'un 
element corresponent a la decoracio aplicada per la 
part vista d'un cinturo. 
Va ser extreta del damunt del colze dret de I'individu 

210 (Fig. 19). 

Lamina de bronze de forma rectangular (4'1 x 1'8 cm). 
amb un gruix inferior a 1 mm. S'hi aprecia una decora- 
cio incisa composta de set cercles concentrics perfo- 
rats pel mig. de 4 mm de diametre. aiineats i distribuits 
al llarg de la pari central en la seva cara vista o supe- 
rior. rodejats d'un punteiat discontinu a I'estil de la peca 
7316. També obsewem dos aplics que coincideixen fisi- 
cament amb el primer i darrer dels cercles (Fig. 13). 
Va apareixer dessota I'avantbraq dret de I'individu. molt 
a prop del conjunt format pels elements 7312, 3 i 4. 
Com I'anterior. es tracta d'una peca corresponent a la 
decoracio aplicada per la part vista d'un cinturó. en 
sentit vertical. Aquest tipus de decoracio apareix en 
algunes peces de cinturo de la necropolis de Frénouvi- 
Ile. a la Gal.iia (PiletIBuchetlP~let-Lemiere 1993). i és la 
tipica de les tipologies "Bienvenida", "Cabrina" i "Villa- 
sequilla" dels fermalls "hispanics" (Aurrecoechea 2001). 

Lamina de bronze de forma rectangular (4'6 x 1'8 cm). 
amb un gruix que no arriba a 1 mm. Es tracta d'un frag- 
ment igual qiie I'anterior en totes les seves caracteristi- 
ques, pero una mica mes llarg. Presenta una esquerda 
a la seva part central i tres aplics, un dels quals apareix 
forca deformat. 

Es va trobar ubicat al costat del coxal dret. per sota de 
I'element 7315 (Fig. 21). 

Peca de ferro que sembla correspondre a un passador 
de cinturo de tipus militar. Es estreta (4'5 x 0'7 cm), i te 
un gruix de 4 mm. Als seus dos extrems. per una de les 
cares. s'hi troben afegits dos aplics probabiement de 
bronze. un dels quals es troba fragmentat. pero I'altre 
té forma de ganxo. Adherides encara al cos metal.lic 
d'aquest objecte trobem restes d'una peca de roba (Ili, 
probablement) (Fig. 14). Val la pena destacar que les 
tropes romanes d'epoca tardana vestien precisament 
peces de roba de Ili, el que no deixa de ser significatiu 
(agrarm aquesta informacio oral al Prof. Roger Tomlin 
del Wolfson College, Oxford). 
Es localitza per sota de I'avantbrac dret de i'individu, 
entre els elements 7312. 3 i 4 i I'element 7317. 
La situacio concreta on es van localitzar aquests objec- 
tes. en relació a la posicio de I'esquelet, fa que ens plan- 
tejem la hipotesi d'una possible reutilitzacio de la sivella 
(trobada al costat de I'aneila i del cargoi a la zona del 
coll). com a element de fixacio d'una possible corretja de 
subjecció de I'animal (Fig. 18). Igualment. cal destacar 
que en tots els casos es tracta de guarniments aplicats 
originariament per la pari externa d'un cinturo de cuir. 
encara que no es tracta d'un unic cinturo. sino de diver- 
sos. la qual cosa ens parla d'un origen diferent per a les 
diverses peces. En aquest sentit, tenim I'exemple de les 
tombes humanes dels foederati del mateix periode. on el 
guerrer apareix inhumat a la seva terra d'origen. al costat 
d'elements decoratius d'ongen militar, aiguns dels quals 
els ha obtingut durant la seva estada a I'exercit, i arreu. 

ELS MACACOS EN EPOCA ROMANA 

La presencia de simis, i en especial de macacos. entre 
les classes altes romanes no era estranya. 1 de fet les 
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dades que ens aporten les fonts iiteraries remunten 
aquest costum, aimenys. a l'epoca tardo-republicana 
(McDermott 1938). 
Aixi. ja a les comedies de Plaute (segie III a.c.), aparei- 
xen referencies a simis de petit tamany. que viuen com 
a exotics animals domestics en cases de nivel1 elevat 
roynbee 1990). En general, es tractava de simis menuts, 
tots ells originaris de¡ nord d'~frica, des d'Egipte i Etio- 
pia fins a Libia. Els autors romans. en especial Plini, els 
distingien perla Ilargaria de la cua (N.H. 8, 80). El terme 
generic era el de sirnius, i en un sentit mes cientific 
pitheciurn. El genere més estes seria els deis cercopi- 
tecs. entre els quals sens dubte destacaven precisa- 
ment els macacos (Amat 2002). Altres especies de 
major tamany, com el cynocéphaius, probablement 
babuins. i el satyrus. no del tot identificats, són molt 
menys abundants. 
Es durant el periode aitimperial quan trobem mes men- 
cions a les fonts literaries respecte al paper i la funció 
d'aquests simis. En la major part de casos son animals 
domestics de parada i divertiment. i per aixo destaca el 
cercopithecium. donat que són considerats els més 
intel.ligents i facils d'ensinistrar A mes, podien repro- 
doir-se en l'ambit domestic. com descriu el propi Plini 
(N.H.. 8. 80) A vegades apareixen vestits com un 
home, o fins i tot com a soldats, per divertir els visitants 
I infants (Juvenal. V, 153). 
També podien trobar-se en rnans d'artistes de carrer. 
que els utilitzarien com a reciam. Aeli destaca la 
intel.ligencia dels simis i la seva facilitat d'ensinistra- 
ment. el que eis feia molt apropiats per a les actuacions. 
Podien ballar o conduir un petit carruatge, i a canvi del 
seu espectacle demanaven una moneda. que guarda- 
ven en un petit sac lligat (Aei. VI. 10; V. 26). A vegades 
representaven escenes mitologiques, disfressats com 
Ganimedes o altres personatges. Finalment. en els jocs. 
els simis foren mostrats pei seu exotisme, i Plini (N.H.. 
VIII, 28) ens diu que Pompeu porta als jocs del 55 aC 
uns simis (cephi) que recordaven els essers humans. 
Hi ha alguna altra referencia a simis en un context una 
mica diferent. com la mencio de Juvenal D(V. 1) sobre 
Egipte. on els cercopitheci son considerats animals 
sagrats. o I'associacio dels cinocefals al culte d'Osiris 
(Tert~ilianus. Apol. 6). el que no resuita estrany atesa la 
provinenca egipcia del culte i la tradició d'inhurnar els 
babuins sagrats en aquest territori (GoudsmitiBrandon- 
Jones 1999). 
Una possible funcio culinaria es contempla a Fedre (3, 
4). que indica amb sorpresa la presencia d'un simi en 
el taulell d'una carnisseria. si be sembla tractar-se 
d'lina carn moit poc apreciada més aviat i destinada a 
una clientela de baix poder adquisiti~i. 
Tambe hi ha una petita referencia a la carn de simi com 
a ingredient medicinal (Galenus. 2. 2221, pero de tipus 
for@ puntual. 
En resum, doncs. els simis. i en especial els macacos. 
sembien haver estat uns animals domestics reiativament 

Figura 14. Peca LL LC 01-73-9 

estesos entre les classes altes romanes. i aixi apareixen 
mencionats per autors com Cicero, Marcial o Juvenal. 
La seva funció primordial seria, en termes actuals. la de 
mascota. si be també apareixen en contextos diferents, 
com animals per a espectacles de carrer, o fins i tot 
com a comestible. pero en una proporció menor. Pel 
que fa a I'art. alguns objectes conservats on apareixen 
simis semblen confirmar aquestes funcions (Toynbee 
1990). 
Si avancem en el temps, cal destacar que també 
durant i'antiguitat tardana la presencia de simis a la 21 1 

societat romana seguia sent notoria. Aixi, son diverses 
les mencions entre els autors tardans als simis. sobre- 
tot com un animal de referencia general. Ammia Mar- 
cel-li, Avia. o I'Antologia Llatina, reculien exemples de 
simis. i. si be son referencies que no donen massa 
informacio. demostren la relativa presencia d'aquest 
tipus d'animais també en aquest periode, amb certa 
naturalitat (Amat 2002) (Fig. 15). 
Fins i tot apareixen a lsidor de Sevilla (Orig. 1. 60), ja en 
el segle VI¡. indicant que es milior per a les dones que 
han de donar a llum no mirar-los. no fos cas que la seva 
lletgesa influís en els nounats. 
Arqueologicament, les representacions de simis a I'Eu- 
ropa romana son conegudes tant en escultura com en 
pintura; normalment apareixen com a motius ornamen- 
tals d'obres més amplies. En aquestes representacions 
figurades, els simis acostumen a portar collars, el que 
podria ser significatiu si tenim en compte I'exempie de 
Llivia roynbee 1990). En canvi. la troballa de restes 
ossies és molt poc freqüent. De fet, el cas mes ben 
conegut. tret del cerda. és el d'un macaco localitzat en 
una necropoiis militar al nord de Franca. a Moselle, 
malauradament en bona part inedit (Popiin 1986: 
LepetzNvinec 2002). Es tracta d'un cementiri legiona- 
ri. i s'ha explicat la seva presencia alii com a fruit del 
desplaqament d'un exercit provinent del nord d'~fr ica, 
on el macaco hauria acompanyat el seu propietari com 
a mascota. Per contra, la presencia de macacos i 
altres simis enterrats de manera meticulosa esta ben 
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Figura 15. Esquelet del macaco IUE 741 

documentada a Egipte. on I'existencia de necropolis 
com la del nord de Saqqara evidencia una llarga tradi- 
ció d'enterraments d'animals momificats considerats 
sagrats, entre els quals hi ha macacos i babuins 
(GoudsmiVBrandon-Jones 2000). És interessant des- 
tacar com en aquesta necropolis egipcia. datable entre 
el segle IV aC i la conquesta romana. hi predominen els 
simis d'origen sudanes, com els babuins. pero en 
segon lloc s'hi troben ja els macacos (Macaca sylva- 
nus), originaris de les zones muntanyoses del nord-oest 
d'Africa. 
Precisament, I'arribada de macacos s'incrementa a 
Egipte a partir del segle II aC. i es considera una con- 
seqüencia de I'augment del comerc punic en aquesta 
area. ja que havien estat tradicionalment els fenicis el 
poble que havia comerciat amb macacos en diverses 
arees del Mediterrani, per exemple entre els etruscs 
(Goudsmit/Brandon-Jones 2000). 
Com a darrer exemple. tenim constancia de la trobaila 
d'un macaco a Irlanda. al jaciment d'Emain Macha 
(Navan Fort, comtat d'Armagh). del segle I aC, localitzat 
en una estructura de probable caracter ritual. i que s'ha 
interpretat com un regal exotic (AstonKaylor 1999). 
Aquests despla~aments d'animals exotics des del nord 
d'Africa vers Europa no són estranys en epoca roma- 
na, com ho ha posat de manifest un darrer treball 

arqueozoologic centrat en el cas frances (LepetzNvi- 
nec 2002). Aixi. restes de paó (Pavo cristatus) han estat 
localitzades a partir d'epoca romana al nord de Franca 
(per exemple a Besancon al segle I dC). a Austria als 
segles I dC i II-III dC. i ais Paisos Baixos al segle I dC 
velsen), en jaciments on aquest sembla aportar un 
caracter prestigiós. Restes de camel-lids s'han localit- 
zat en nivells tardans a Belgica, Marsella o Burdeus, i 
s'ha proposat un caracter militar pera la seva importa- 
ció. a banda de la seva presencia en eis ludi. Un altre 
animal exotic importat en epoca romana 6s el caribu, 
documentat als Paisos Baixos valkenburg), Siiissa 
(Augusta Raurica), Anglaterra (Portchester) i Franca 
(Rouen. Chartres). Precisament. en el cas frances es 
destaca que alguns dels indrets on s'han localitzat les 
seves restes corresponen a jaciments nirals de poca 
entitat. i no riques vlllae com semblaria més logic. 
Paons, macacos, camel.lids. car~bus serien animals 
importats amb una certa freqüencia a I'Europa romana, 
si be la manca d'estudis arqueozoologics no permet 
encara comptar amb una bona base documental. 
Qualsevoi intent d'interpretacio ha de partir d'aquesta 
escassa base, i de la probable diversitat de causes que 
expliquen aquest fenomen. 

Les fonts iteraries visigodes (Julia de Toledo, Historia 
expeditionis Wamba Regis, 10-1 1. Anonim de Cordo- 
va). qualifiquen Llivia en el periode final de I'lmperi com 
a castrum o oppldum, molt allunyat dels termes civi- 
taslurbs, que fan referencia a les ciutats d'epoca roma- 
na altimperial que pewiuen. Aixi doncs. Llívia ha passat 
de ser un probable municipi roma a esdevenir un cen- 
tre secundari, de funcio eminentment defensiva (Mer- 
cadalIOlesti 2005). 
Es en aquest escenari on s'emmarca el moment tardo- 
antic (fase 3) de I'edifici de la zona A de les Colomines: 
com a centre de poblament secundari abandonant el 
caire oficial que hauria consewat durant escassament 
tres segles. Com hem vist, a partir del segle V. aquest 
nucli torna a presentar importants signes d'activitat. 
Creiem que no es pot deslligar aquesta recuperacio 
d'un altre fet de notable importancia: s'han documen- 
tat a la part alta de la cititat. al puig del Castell. mate- 
rials romans i tardoromans per sota dels nivelis medie- 
vals. que demostren. almenys, una ocupació de 
I'indret. possiblement tambe amb un caracter defensiu. 
Llivia. en aquest moment. no tiiidria nomes una ocupa- 
cio propera al pla, com la Llivia altimperial. sino tambe 
una en un punt estrategic. el castell de Llivia. que domi- 
na el pas del Segre i I'entrada septentrional de la 
comarca. 
Caldra esperar fins a I'epoca visigotica. pero. I'any 
672. per confirmar aquesta funcio defensiva de I'indret. 



Concretament ens referim a la cronica de Julia de Tole- 
do (Historia Wambae, 10-1 11, on arrel de la revolta del 
duc Pauius, un cos de i'exercit del rei Wamba va remun- 
tat Strata Ceretana i va prendre I'anomenat castrum Lib- 
yae. Aquest castrum estava defensat per Araugiscle i 
pel bisbe Jacint, que hom suposa bisbe de la Seu d'Ur- 
geil. En el mateix passatge es fa referencia al castrum 
Sardonia, que alguns investigadors situen també a la 
Cerdanya a I'empla~ament de l'actual Puigcerda. 
Aquests castri, juntament arnb Caucoliberi, Vuftuaria i 
les Clausurae, formaven part d'una Ihia de castri que 
defensaven els pasos del Pirineu (mes que un limes pro- 
piarnent dit). Alguns anys mes tard, I'any 731, i'anonim 
de Cordova de nou esmenta el nucli de Uivia en relació 
al Cerritanensem oppidum. 
El paper explicit de Uivia com a castrum, i la seva situa- 
ció estrategica en la via transpirinenca. ens porta a 
recoilir aigunes fonts tardoromanes que esrnenten les 
fortificacions pirinenques. Hi ha, com a minim, tres 
moments historics on aquestes defenses pogueren 
tenir un paper clau en els esdeveniments esmentats a 
les fonts literaries. 
Cany 350, I'emperador Constanci II, per evitar la fugida 
del comes Magnentius, qui s'havia revoltat a la GaI.lia, 
envia tropes ais pasos pirinencs per mar (fet confirmat 
per Julia, Or: 1, 33). Cany 360, de nou amb Constanci 
II, es reforqaren militarment les fronteres hispanes amb 
rnotiu de la sublevació del Cesar Julia a la GaI.lia. 
Aquests esdeveniments han estat posets en relació 
arnb la construcció al riu Rorn, al pas de les Aiberes, de 
¡es clausurae, fortificacions ben docurnentades arqueo- 
lógicarnent (amb rnaterials inicials de mitjans del segle 
IV dC) i per les fonts literaries i toponimiques. Tal i com 
deixen entreveure les fonts. pero, aquestes fortifica- 
cions degueren implicar altres passos pirinencs, d'on 
no podem excloure la Cerdanya. 
Un segon mornent confiictiu, on els Pirineus tingueren 
un paper trascendental. fa referencia als esdeveniments 
dels anys 408-409 dC quan, sota el regnat d'Honori, es 
produeix ia usurpació de Constanti lil. Sota ei coman- 
dament de Didim i Verinia, un exercit privat reclutat 
entre els seus esclaus i trebailadors mrals (Zosim, VI, 4, 
Orosi, Vll. 40. 6). s'enfronta a les tropes de Constanti, 
manades per Constant i Geronci. Un passatge molt 
interessant d'Orosi Vil, 40). ubica aquests combats a la 
zona del Pirineu, per impedir i'entrada de les tropes dels 
usurpadors. Que es tracti dels Pirineus orientals és 
forqa probable, si tenirn en compte que, com coincidei- 
xen totes les fonts, els derrotats Didim i Verinia foren 
portats a Arelate (Aries), per a ser executats 
(MayerIRoda 1990). Deis textos d'Orosi i Zosim se'n 
despren I'existencia de claustra als Pirineus, i de la seva 
custodia per part de tropes nadiues i de caire rústic, les 
quals després foren desplaqades pels federats. 
Aquests rusticanorum que defensaven els claustra 
responien a un antic costum local, on tropes rurals 
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nadiues més o menys armades s'encarregaven de la 
defensa (Arce 1982). Aquestes tropes rurals estan tes- 
timoniades en altres regions de I'lmperi (diogmitae, 
orophylakes), tropes semiarmades, no regulars, de vigi- 
lancia de camins i arees muntanyenques contra bando- 
lers. La substitució pels honoriaci, barbars federats, 
facilitara l'entrada dels alans el 409, dels vandals i 
sueus, amb el vist-i-plau de Geronci. que s'havia revol- 
tat contra Constanti lll (Orosi, Hist, VII, 40, 5-9). Aques- 
ta entrada deis barbars s'acostuma a situar als Pirineus 
occidentals, pero cal no oblidar que Geronci nornena 
com a August de la diocesis d'Hispania a Mauimus, 
que s'establi a Tarraco, i que posteriorment assetja a 
Constanti 111 a Arelate. Per tant, el paper dels Pirineus 
orientals no és negligible, 
Hi ha una certa contradicció amb les dades d'lsidor 
(Hist. Wand. 71), qui torna a recollir que Dídim i Verinia 
"privato praesidio Pyrenaei claustra tuebantui', fins que 
foren assassinats. Segons Isidor, els passos pirinencs 
són d'accés molt dificil i els barbars són retinguts allí 
durant tres anys a causa de ia defensa d'aquests 
germans. Quan aquests passos es quedaren sense 
defensa, pero, els barbars entraren a la Península. 
Aquesta versió d'lsidor 6s forca interessant perque, 
d'una banda, confirma la presencia de les tropes de 
Didim i Verinia a la zona i, per altra, soste que aquests 
restaren tres anys en aquestes claustra, dada totalrnent 5 

novedosa (i no exempta de contradiccions), pero d'un 
gran interes per a la Cerdanya, donada la probable 
existencia d'unitats defensives a la comarca (Merca- 
daliolesti 2005) i a zones properes. com Andorra -al 
Roc d'Enclar, on es rnolt significativa la presencia d'un 
passador de cinturó de bronze de finals del segle IV 
(Rovira 1997), forca caracteristic dels uniformes dels 
soldats barbars federats-. 
A partir del segle V, el panorama historic es complica 
encara rnés, ates que la intervenció dels visigots es 
combina amb la propia presencia dels exercits impe- 
rial~. que a la Tarraconense semblen haver mantingut 
encara una certa entitat. 
Aixi, I'any 410 es produeix I'arribada dels visigots a Bar- 
cnio. i el breu episodi de I'usurpador Maxirnus (de qui 
s'ha locaiitzat precisament una siliqua a Llivia), el 415 
['estada d'Ataülf i Gal-la Placidia a Barcino, i el 416 s'i- 
nicien les lluites entre els visigots i els vandais, arrel de 
la negociació entre Constanci i el re¡ visigot Vallia, que 
segons Jordanes (Getica, 165) va tenir lloc precisament 
ad Claustra Pyrenaei. 
Durant tota la primera meitat del segle V una notable 
presencia militar a la provincia es justifica per la igual- 
ment rellevant de bagaudae a I'area de la val1 de I'Ebre, 
i en especial a la propia /lerda (Hidaci, Chron. 1421, el 
que podria, de nou, implicar les tropes establertes als 
pasos pirinencs. 
Finalment, el 473-475, els visigots d'Euric ataquen de 
nou la val1 de I'Ebre (les arees de Saragossa, Pamplona 
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Figura 16. Dibuix arnb la planta de la tornba, I'esquelet, 1' "alxovar" del macaco i altres rnaterials: 1. Vora de Cerarnica a torn 
lent redinda; 2 a 9. Objectes metai.lics; 10. Fragments informes de ceramica a torn oxidada i reduida; 11. Hemimandibula 
dieta d'ovicapri. 

i Tarracoj, i el 494 intenten de nou ocupar la Tanaco- 
nense, que en pocs anys acabara sotmesa (el 506 cau 
Deiiosa). A partir d'aquest moment, i en especial des- 
prés de la derrota dels gots a la batalla de Vouillé (507j, 
I'area pirinenca queda sota control visigot, i amb I'esta- 
bliment del regne de Toledo es desenvolupa en tot 
aquest sector un nou i veritable sistema defensiu estatal. 
En resum, tots aquests episodis bel.lics del segles IV i 
V, i posteriorment els esdeveniments lligats a l'estat 
visigotic (la defensa del regne de Toledo davant dels 
francs, amb enfrontaments durant tot el segle VI), justi- 
ficaren una fofla preshcia militar en aquesta zona 
estratégica de I'interior de l'lmperi, frontera entre les 
"riques" Hlspanies i les zones mes inestables, com la 
GaI.lia, i frontera despres entre gots i francs. 
Malauradament la Notitia Dignitatum, el docurnent que 
reculi la disposició dels exercits imperials en un periode 
que aniria de finals de segle IV al primer quari de segle 
V, no ens dóna cap inforrnació segura que puguem 
relacionar amb aquesta area, fora de la presencia de 
tropes comitatenses en diverses zones, tropes mobils 
com els Undecimani (Not. Dignit. 134) que no podem 
ubicar, i d'algunes unitats amb I'apel.latiu Gafiicani, que 

podrien haver deixat petjada en la toponimia cerdana 
(Mercadal/Olesti 1995). 
És interessant destacar, pero, com a partir del segle IV, 
les fonts antigues coincideixen en descriure un exercit 
imperial indisciplinat que, degut a la manca d'abasti- 
ment regular, cada cop més es veu a allotjar-se en ciu- 
tats, i a abastir-se dels recursos locals. A mes. els exer- 
cits ja no es troben nornés a les fronteres. sinó que tant 
els problemes d'inestabilitat interna (els bagaudae a 
Occident), com la necessitat de mantenir-se sense els 
recursos imperials, els porten a ocupar diverses ciutats 
de I'interior. 
Al segle V li es molt dificil al govern imperial rnantenir els 
exercits, i el fenomen de barbarització s'accentua amb 
el pagament de tropes federades cada cop més nom- 
broses. La propia inestabilitat interna i les usurpacions 
imperials no faran sino accentuar aquests problemes. 
de manera que durant algunes fases no és facii saber 
qui mana aquestes tropes. 
Precisament a la Tarraconense, perb, aquest fenomen 
sernbla menys accentuat. Ha estat destacat corn els 
problemes dels visigots per controlar la provincia tarra- 
conesa a finals de segle V -enfrontaments amb Euric el 
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Figura 17. Seccia de les habitacions 1 i 3, i de la tomba del macaco (VE 72). 

470175, resistencies de personatges com Burdullenus 
el 496, o Petrus el 506, o finalment la deposició del 
praefectus Hispaniarum a Girona per part de Teudis-, 
mostren una provincia encara vinculada a I'brbita impe- 
rial. tot i I'esfondrament de I'lmperi; es curiosa, per 
exemple, l'existencia d'una inscripció a Tarraco en 
honor de ['emperador Artemius (467-472). 
Aquesta relativa independencia ha estat posada en 
relació amb l'existencia d'un sistema fortificat al Pirineu 
que permetna una notable capacitat defensiva (Mayer 
1993-94). 
No deixa de ser sorprenent que el conjunt de monedes 
dels segles V-(VI) localitzat a Llívia la vinculi tant amb 
Barcino com amb Tarraco, els dos principals nuclis 
urbans i adrninistratius del territori en aquesta fase. 
Sembla intuir-se un esforc per mantenir un sistema 
monetari, en un moment on I'esfondrament de les 
estructures politiques ha causal una manca de mone- 
da arreu. La necessitat del pagament de tropes en seria 
una explicació. 

Els elements de I'aixovar metal.lic que acompanya el 
macaco trobat a Llivia els situem cronologicament entre 
els segles V i VI dC. Aquesta datació ha estat basica 
pera determinar el moment d'execució d'aquesta inhu- 
mació, efectuada en la fase 3 d'ocupació del jaciment. 
La presencia d'objectes metai.lics d'ús personal és 
habitual dins el ritual d'enterraments humans en les 
necrópolis d'aquest període (ColllRoig 2003; Ripoll 
1966). 
A rnés, part d'aquests elements cal relacionar-los amb 
la indumentaria militar del període, on el cinturó i els 

seus complements adquireixen gran importancia. Efec- 
tivament, en epoca baiximperial desapareixen de forma 
progressiva les armadures dels soidats d'infanteria (lori- 
ca segrnentata, iorica scutata), en favor d'una simple 
túnica subjectada arnb cinturó. Sovint aquesta túnica 
era de lli, coincidint precisament amb la tela adherida a 215 

una p q a  del guarniment del macaco. Cal a dir que, tot 
i I'origen germhnic d'aquest tipus d'abillament, el fet és 
que s'estén per tot I'lmperi des de mitjans del segle IV, 
degut, sobretot, a la preeminencia oficials germanics a 
I'exercit, a partir d'aquest moment. Per descomptat, 
cal fet extensible aquesta moda als guerrers hispanoro- 
mans i als foederati visigots (Rovira 1997). 
Es pot reconstruir parcialment la fondaria que tindria la 
fossa en el rnoment de la seva execució i, de fet, aixi 
s'ha fet en la secció adjunta: tenint en compte el seu ori- 
gen en la darrera fase del jaciment, el retal1 s'efectuaria 
en un nivel1 de circulació de terra batuda no detectat, 
pero que aniria associat a un acces practicat en el mur 
2, tallant I'estratigrafia de les UE 10 i 23 (Fig. 16 i 17). 
Si ens atenern a I'atribució parcialment militar d'alguns 
objectes que acompanyen el macaco, I'enterrament 
podria haver-se efectuat en un període d'ocupació 
intermitent d'aquest nucli, relacionat amb el control 
dels passos pirinencs en epoca d'inseguretat (Rovira 
1997). 
No creiem, pero, que I'estructura habitacional de la 
fase 3 es correspongui a un assentament militar en 
sentit estricte, per l'absencia de material d'aquest tipus 
a la resta de nivells del període, i sí, més aviat, que es 
tracti d'una inhumació efectuada potser pel destaca- 
ment militar assentat en el puig del Castell, indret que 
probablement es trobava fortificat en aquest moment. 
Centenament s'hauria fet llavors dins d'un assentament 
secundan a I'ombra del Puig. Aquest assentament podna 
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correspondre al que les fonts romanes anomenen com 
a burgi o cannabae, agrupacions de vivendes o tendes 
habitades per civils relacionats amb els soidats, tipi- 
ques de zones de limes, i que en cas de perill poden 
refugiar-se al castellum o castrum (Marin 1956. 436). i 
que, en aquest cas, haurien aprofitat les restes de la 
ciutat de Llivia. Una altra possibilitat es que es tractes 
d'una inhumacio realitzada en un indret més o menys 
estable, per part d'una expedicio o moviment de tropes 
de caracter puntual dins un periode de gran insegure- 
tat politica, com es el que s'inicia a tota I'Europa occi- 
dental des d'inicis del segle V dC. 
Cexistencia d'un sistema de clausurae al Pirineu. del 
que Llivia sembla formarme part. indica un important 
component demografic de militars a I'area pirinenca 
durant aquest periode tarda. Es tractana de guarni- 
cions estables. que podrien aprofitar eis recursos locals 
per mantenir-se. i tambe I'estrategica ubicació del Puig 
del Castell de Llivia com a centre territorial. 
Refermant aquest sentit de relacio de la troballa amb el 
mon militar, podria ser significatiu un medalló de bronze 
del segle III conservat a Paris pero. provinent de Britan- 
nia. que s'ha interpretat com un ludi. un espectacle d'a- 
nimals exotics oferts a les tropes (Tomlin 2000). Entre 
aquests animals no apareix cap macaco. pero si. per 
contra. animals com el paó o el caribu. que significativa- 

216 ment coincideixen amb altres restes de fauna localitza- 
des en epoca romana a I'Europa continental (Lepetzl 
Yvinec 2002). De fet, la celebracio de ludii dins els cam- 
paments esta ben documentada (Suetoni, Galba, 6). 

Pel contrari. relacionar aquest animal amb una possible 
funció exotica vinculada a la presencia d'elits urbanes 
locals no sembla coherent amb les dades arqueologi- 
ques de la ciutat. Al segle V no sembla que Llivia sigui 
una ciutat amb vida urbana nt manifestacions evergeti- 
ques de caire civil. Interpretar el macaco com un animal 
de companyia d'una pretesa elit local. o be com a pro- 
tagonista d'una hipotetica manifestació de ludi, implica- 
ria que a Llivia es conservarien un tipus d'estructures 
ciutadanes i una noblesa local ara per ara no contras- 
tada ni historicament ni arqueol6gicament. Mes aviat el 
que ens indiquen les dades és tot el contrari. 
Quant a i'individu en qüestio, creiem que es tractaria 
d'un animal de cornpanyia o mascota, pero vinculat a 
un context militar: el tema de I'origen del seu propieta- 
ri és mes complex. pero per les dades que hem anat 
aportant -la descripcio de la troballa. I'analisi de I'aixo- 
var i les referencies als esdeveniments del periode cro- 
nologic concret-. podria tractar-se d'un soldat de rang 
superior. 
La presencia d'un macaco sembla indicar I'existencia 
de vincles amb el nord d'Africa en aquest moment; un 
vincle que, si be podria respondre a un context simple- 
ment comercial. tambe podria ser I'indici d'una verita- 
ble arribada de tropes militars. o potser d'oficials impe- 
rials, d'aquesta provinenca. Carribada de tropes 
procedents de territoris meridionals -J en tot cas, que 
encara mostren una forta connexio amb aquestes arees- 
seria una prova de que I'estructura militar encara con- 
servaria un abast imperial, una mínima estructura com- 
plexa, allunvada de I'atomitzacio oosterior. Aauest ele- 
ment reforcaria la imatge d'una provincia Tarraconefise 
que, tot i el daltabaix de les estructures imperials a 
occident durant el segle V. encara conserva una forta 
vinculació a I'administracio imperial. a les elits de tradi- 
ció romana. mes que no pas a les noves elits de provi- 
nenqa germanica. 
Probablement. mai no aconseguirem aclanr totalment 
I'enigma i som conscients que les nostres hipotesis son. 
ara per ara. nomes probables, i que no permeten exclou- 
re altres possibilitats. Catzar es un element sempre a 

Figura 1&. La sivela de cnturh i la primera plaqueta rectan- 
gular de bronze, situadas al costat de i'escApu1a dreta. Figura 18b Detall de la sivella. el cargo1 i I'anella. 
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Figura 19 Localitzaco de la segona plaqueta rectangiiar de 
bronre al cnlze dret. 

tenir en cornpte, especialment quan ens trobem davant 
d'un cas tan unic i excepcional com aquest. Esperem 
que la continuitat dels treballs arqueologics a Llivia i a la 
seva comarca ens perpetran. en un futur proper, pro- 
nunciar-nos arnb més seguretat. 

RESULTATS DE L'EXCAVACI~ I DE 
CESTUDI OSTEOLOGIC I BIOMETRIC 
DE ClNDlVlDU LL LC 01 UE 74 

ANALISI DESCRIPTIVA DEL PROCÉS D'EXCAVACI~ 

En haver 0 b ~ e ~ a t  la possibilitat de trobar-nos davant 
de les restes potencials d'un prirnat. vam recornanar la 
seva excavació arnb rnetodes fins per tal d'enregistrar 
al maxim les caracteristiques del diposit. fos o no 
intencional. 
Laparicio d'un crani sencer (tret de la rnandibula i pan 
del rnaxil.lar). ens dugué a pensar en un enterrament 
intencional i a recornanar ia recerca d'una possible 
estructura de contencio de les despulles (fossa). 
De segutda es va palesar I'existencia d'una fossa. de 
forma aproximadarnent oval i. a continuacio, les restes 

Figura 20. Plaqueta triangular situada a costat del coxal dret 

esqueletiques d'un individu que presentava una bona 
connexió anatornica general. En una primera planta 
s'excavaren i enregistraren els ossos que perrnetien fer- 2(7 

ho. aixi com alguns objectes que acornpanyaven les 
restes, i posteriorment s'aixecaren els que restaven 
dessota (tant les restes ossies -la clavícula, I'escapula 
dreta, etc.- com algunes peces de bronre que resta- 
ven tapades i esclafades per aquestes). 
Pel que fa al sediment que reblia ia fossa, s'observava 
més fosc i quelcom mes organic i solt que no pas el de 
base, on aquesta era retallada. de color més clar (gro- 
guenc). plastic i, en algun sector, dur i granulós. Coma 
components d'aquest cal ressenyar tan sols algun frag- 
ment de carbo. que nornés es recolli si oferia prou 
garanties tant per determinar la possible anatomia de la 
fusta corn per mirar de dur a terme alguna datacio 
radiocarbonica. i alguns fragrnents informes de cerami- 
ca, basicament de tegulae, sobretot a la pari superior 
d'aquest. 
Un cop deixat al descoberl tot I'esquelet, també vam 
evidenciar alguns elements no ossis que, per diverses 
raons (la cota en que es troben, la superposicio dels 
ossos i les taques verdes que aquests presenten, llur 
funció potencial), pensem que formaven part del diposit 
sense cap rnena de dubte. Es tracta dels objectes exa- 
rninats arnb anterioritat (Fig. 18 a i b. 19. 20. 21 i 22). 
Al costat del cap, tambe hom localitza un fragment de 
calc forca gros, que sreiern- ajudava a fixar el cap. La 
seva posició i el fet que la mandibula hada restat ir? situ. 
molt ben assentada. ens permete deduir la connexió 
entre ambdós elements i la posició original, corroborada 
aixi mateix pel sector cervical de la columna vertebral. 
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Figura 21. Plaqueta rectangular a locar del coxa dret. 

L'esquelet presentava petites desconnexions tals com 
el crani (despres de la mandibula. en ser aixecat invo- 
luntariament). I'esternum, la ma esquerra. que mostra- 
va petites alteracions pel que fa a I'articulació entre 
metacarpia i primera falange, i molt Ileument. els dels 
peus: i potser la mes significativa. la del genoll dret. que 
analitzarem mes endavant. 
En un segon aixecament planimetric. va poder consta- 
tar-se i enregistrar-se la presencia d'algunes restes 
ossies que restaven dessota les primeres. aixi com la 

218 seva posicio exacta, igual com succeia amb la resta 
dels objectes metal.lics que acompanyaven el cos. 
Totes les restes foren aixecades una a una, i es van anar 
col.locant en bosses hemetiques de plastic amb espe- 
cificació de 1'0s i del costat corporal del que es tracta- 
va. Fins i tot. es van fer petits esquemes a les bosses 
per tal d'identificar millor la posicio d'algunes d'aques- 
tes restes (ossos carpians, metacarpiaris, falanges. etc.) 
Cenregistrament grafic dut a terme fou divers: dibuix 
-que s'acaba a partir de les fotos, atesa la urgencia de 
la qüestio (perill de deixar les restes exposades. clima- 
tologia adversa. etc.), fotografla (paper color i diapositi- 
va). i video, no nomes de les plantes fixes, sinó de tot 
el procés d'excavació i dels detalls relacionats amb I'ai- 
xecament de les restes, aixi com de I'aixovar recuperat 
(Fig. 23). 
Alhora, es van prendre algunes notes i es van anar gra- 
vant les observacions que anavem fent sobre la marxa. 

RECOLLIDA. NETEJA I RECONSTRUCCIÓ 
DE LES RESTES 

La recollida de les restes es va dur a terme mitjancant 
la combinació d'utillatge fi (d'odontoleg. bisturis o tor- 
navisos) I de paletins i paletes per a I'aixecament dels 
ossos plans o més grans. La majoria d'aquests resta- 
ven en molt bon estat i les fractures (originaries o cau- 
sades per I'aixecament), resultaren ser les minimes. La 
part mes danyada fou el crani. en haver estat la primera 
a apareixer. El parietal dret mostra un orifici. de factura 

recent. que respon al moment de la localitzacio. men- 
tre que la part dreta de la cara i el mauii.lar superior 
s'haurien esmicolat parcialment. 
La neteja es va dur a terme. primer, en sec 1, qiian fou 
necessari. amb aigua, pero mirant de no atacar direc- 
tament 1'0s. La reconstrucció del crani s'ha fet a partir 
de I'articulacio dels fragments trencats i orientats per 
I'articulacio maxil.10-mandibular aixi com per la biblio- 
grafia consultada. S'empra pegament /medio. facilment 
reversible amb acetona. 
Pel que fa al resultat obtingut amb la reconstruccio, 
creiem que aquest es forca satisfactori. per be que, pel 
que fa al crani. potser hauria de donar-se un xic mes 
d'amplitud a i'hemipaladar esquerre i giianyar quelcom 
de prognatisme. en cas de modificar-se (cosa que la 
s'ha fet per part dels arq~iwzoologs). La resta d'ossos 
s'han pogut reconstruir practicament en la seva totalitat. 
sense afectar ni la morfologla ni les biometries poten- 
cials en aquells casos en que manca algun fragment. 

ANALISI DESCRIPTIVA DE LES RESTES bSSlES 

El crani. de mida forqa petita. presenta iina regio 
supraorbitaria ben definida. amb una cara ampla res- 
pecte al neurocrani. una linia suprainiana molt marcada. 
un prognatisme acusat -pero no excessiu- i una man- 
dibula de branca robusta (proporcionalment, més 
ampla que alta). Els arcs zigomatics son sortints i el 
foramen magnum. o forat occipital, resta en una posi- 
ció forca basal. El grau de sinostosi és feble. amb lotes 
les sutures aparentment obertes. 
La denticio la constitueixen vuit peces per costat (dues 
incisives, una canina, dues premolars i tres molars). 
Algunes d'elles restaven a Iloc. mentre que altres 
havien caigut o s'havien despres en fragmentar-se 1'0s. 
pero finalment. s'han pogut colocar totes. tret de la ter- 
cera molar superior dreta (18) i un fragment de la cani- 
na supeior esquerra (23). D'altra banda. cal destacar 
que els ullals no van ser intencionalment miitilats o Ili- 
mats. com s'esdevenia en ocasions amb determinats 
primats ensinistrats per I'home. Tampoc no S'obSe~en 
compressions. reabsorcions ni caries. El grau de des- 
gastes feble o. finsi tot, nul en determinades peces (no 
cal dir-ho en les que encara resten incloses com les ter- 
ceres molars). En relacio a aquestes, hem de destacar 
una diferencia (sobretot accentuada a nivel1 de I'ullal). 
en favor del costat esquerre respecte al dret. 
Entre les restes postcranials, hom destacaria iina 
columna llarga (de vint-i-nou segments), anib iin sector 
toracico-lumbar que separaria clarament les costelles 
de la pelvis. Aquesta presenta uns coxals llargs i 
estrets. i un sacre curt i estret. de nomes tres vertebres. 
La resta la composen set cewicals i dinou toraciques i 
lumbars (14 i 5). Per contra, la cua es inexistent. 
Mentre I'apofisi odontoides de I'auis (segona veiiebra 
cervical). ja esta soldada al cos. la major part dels anells 
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Figura 22. Mandihiila de xai a talo del peu. Figura 23. Procés de documentaclo, ja de nit i sota una intensa 
nevada. 

vertebrals (especialment els toracis i lumbars) resten 
totalment anostosats. En posició lateral, el sacre pre- 
senta un perfil forqa rectilini. poc excavat. 
Un altre os que ens ha permes caracteritzar I'individu o, 
si mes no, acostar-nos a I'especie en qüestió es I'ester- 
num. en resultar llarg i forca prim. Presenta quatre ver- 
tebres (o almenys. aquestes són les que vam recuperar, 
per estar quelcom desplacades) i un possible apendix 
xifoide. Tant el manubri com els cossos resten totalment 
anostosats i amb evidents signes de creixement. 
Les costelles estan presents en un nombre de dotze 
per costat, gairebé totes elles senceres. Dues de dre- 
tes mostren taques verdes relacionades amb els objec- 
tes de bronze. 
Les dues clavicules també estan senceres i la dreta esta 
tacada de verd al terq distal. També I'escapula d'aquest 
costat presenta la pari posterior tacada i ambdues 
estan practicament senceres. tret de petites erosions. 
Els dos humers tenen el cap totalment anostosat. rnen- 
tre que I'epifisi distal resta ja soldada a la diafisi. El dret 
mostra la meitat distal tacada de verd. en estreta rela- 
cio amb I'olecran de I'ulna i el cap del radi. 
Ambdues ulnes presenten el cap (epifisi distal) total- 
ment anostosat. i I'apofisi estiloide de la dreta es quel- 
com mes desenvolupada que la de I'esquerra. El nucli 

d'ossificacio secundari de I'olecran es troba a mig sol- 
dar en els dos cúbits. 
Pel que fa als radis, tots dos mostren el cap i I'epifisi 
distal anostosats per complet. A més, aquesta epifisi 
mostra una linia transversal que podria pertanyer a un 
sinostosament inacabat. El dret presenta una taca 
verda al proximal. 
Els ossos del carp reconeguts com a probables drets 
són nou: alguns d'ells serien equivalents als dels 
humans (os gran. semilunar, escafoides, trapecoi- 
deu ..J. rnentre que altres no ambem a identifcar-los. Al 
costat esquerre n'hem determinat vuit. Cal destacar 
que un d'ells presenta un apendix que el mateix os del 
costat dret no te. degut probablement a una atrofia o 
fractura. 
En relacio als dits de la ma, la situació és la següent: 
El primer dret conserva la diafisi sencera del metacar- 
pia. amb I'epifisi proximal anostosada per complet. 
pero inexistent, i la primera falange. El segon té la dia- 
fisi del metacarpia i I'epifisi distal (cap) anostosada, la 
pñmera falange amb I'epifisi proximal a mig soldar. i la 
segona falange. El tercer. igual que el segon. pero 
també conserva la tercera falange. El quari i el cinque 
resten igual que el segon. pero amb la segona falange 
a mig sinostosar. 
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I al costat esquerre, es dóna aixo: 
El primer conserva la diafisi sencera del metacaipia, 
amb I'epifisi proxirnal anostosada per complet, i la pri- 
mera falange. El segon, tercer i quart tenen la diafisi del 
metacaipia i I'epifisi distal (cap) anostosada. més la pri- 
mera falange i la segona falange arnb les epifisis proxi- 
mals corresponents a rnig soldar El cinque presenta la 
diafisi del metacarpia, el cap anostosat, la primera 
falange a mig sinostosar, i la segona i tercera falanges 
amb les epifisis corresponents ja sinostosades. 
Els coxals són ilargs i estrets. i mentre que el dret esta 
sencer, I'esquerre presenta l'ala iliaca quelcorn frag- 
mentada. 
Els femun mostren unes diafisis senceres, mentre que 
tant el cap com I'epifisi distal resten totalrnent anosto- 
sats en els dos. Per contra, el trocanter major i menor 
estan a mig soldar. 
Les pateldes, senceres, mostren un dibuix diferent: I'es- 
querra presenta una possible alteració de la superficie 
articular, absent al costa? dret. 
Les dues diafisis tibials estan senceres i tant l'epífisi 
proximal (tuberositat inclosa), com les distals correspo- 
nents, encara no s'han fusionat amb aquella. 
Les fbules (o peronés) conserven arnbdues diafisis 
senceres i també tenen les dues epifisis (proximal i dis- 
tal) totalment anostosades. 

220 Els ossos del tars estan presents en la seva totalitat: set 
per costat (calcani. astragal, navicular, tres cunyes i 
cuboides). A mes, hi ha vuit sesamoideus que teorica- 
ment pertanyerien a I'esquerra, pero no estem del tal 
segurs de la seva lateralitat. 
Pel que fa als dits dels peus, l'estat és el següent: 
A la dreta, el primer dit conserva la diafisi del rnetatarsia, 
la seva epifisi proxirnal anostosada. aixi com la primera 
falange amb signes de fusió, i la segona falange. El 
segon té la diafisi. l'epifisi distal anostosada, la primera 
falange a mitges i la segona, amb restes de sinostosa- 
rnent. El tercer i el quart presenten la mateixa situació, 
perb a més conserven la tercera falange. D'altra banda, 
el cap de la primera falange del tercer esta alterat pato- 
Ibgicament. El cinque te la diafisi del metatarsia, la pri- 
mera falange sinostosada (i alterada morfologicament), 
aixi com la segona i tercera. Tarnbé I'acornpanyaven 
tres sesamoideus (o un d'ells, possible pisiforme). 
Al costat esquerre, la situació es aquesta: 
El primer dit conserva la diafisi (amb alteració a I'epifisi 
distal) del rnetatarsia, I'epifisi proxirnal anostosada. la 
primera falange soldada i la segona falange. 
El segón presenta la diafisi. amb el cap anostosat, la 
primera falange soldada (signes Ileus), aixi com la sego- 
na i tercera falanges. 
El tercer té la diafisi, amb I'epifisi distal a mig soldar 
(quelcom alterada), la primera falange (arnb signes d'e- 
pifisament), i la segona i tercera falange soldades. 
El quart conserva la diafisi, I'epífisi distal a mig soldar, i 
les tres falanges, soldades. 

Del cinque hi ha la diafisi, amb I'epifisi anostosada, la 
primera falange amb signes d'epifisament, i la segona i 
tercera. soldades. 
Cal destacar els múltiples punts d'ossificació encara per 
sinostosar o a mig fer-ho, i també que els anells verte- 
brals resten isolats en la majoria dels casos. En aquest 
sentit, podem apuntar que, curiosament, rnentre alguns 
ossos del costat dret restaven totalment anostosats 
(metatarsians), els mateixos de I'esquerre (tercer i quart), 
ja havien iniciat el sinostosament del caps respectius, 
D'altra banda, cal no confondre aquests nuclis amb 
alguns petits ossos sesamoideus obsetvats tant a nivel1 
de les mans com dels peus. 
Entre els ossos llargs, els de l'avantbrac denoten una 
certa desproporció amb els de les carnes, a diferencia 
dels humans, encara que sense arribar a I'extrem d'al- 
tres especies com l'oranguta. 
Corn ja hem dit, són molt poques les restes que hem 
hagut de reconstruir i en la majoria dels casos aques- 
tes han esdevingut senceres. Exempie d'aixo és que 
ossos tan febles com les costelles, resten totes sence- 
res, tret d'un petit fragment distal de la dotzena dreta. 

ANALISI BIOMETRICA DE LES RESTES OSSIES 

Per bé que es tracta d'un individu jove, raó perla qual 
sol rebutjar-se la presa de rnesures de cara a establir 
un possible sexe. estatura i altres caracters, nosaltres 
hem volgut deixar constancia de les biometries per 
dues raons fonamentals: la rellevancia i singularitat de 
la treballa, i la possibilita? de comparar aquests para- 
rnetres amb individus coetanis o actuals d'edat similar 
(Fig. 24 i 25). 
Per aquest rnotiu, i atesa la similitud arnb l'home, hern 
pres les mateixes mesures que en aquest (longituds, 
amplades, altures, diametres), per bé que hem rebutjat 
calcular determinats indexos o volurns (com, per exem- 
pie, la capacitat craniana). 

Figura 24. Crani de macaco adult. La similitud arnb el nostre 
exemplar 6s rellevant. Font: A. Schultz. 



EMERRAMEM DIEPOCA TARDOROMANA D'UN MACACO AMB "AIXOVAR" 

AL JACIMENT DE LES COLOMINES (LLJVIA, LA CERDANYA) 

EMPURIES 55.2007 100-227 

Figura 25. Vista frontal de macaco adult. Font: A. Schultz. 

L'utillatge emprat ha estat un osteometre, un peu de 
re¡ digital i una cinta de tela; el compas de branques 
corbes i altres estris antropometrics no han estat 
necessaris, ateses les característiques i la petita mida 
de l'individu. 
Tot aixb ens ha permes, fins a cert punt, rebutjar o 
apuntar I'especie o el genere de qué es tracta, en com- 
parar-la amb els patrons coneguts referents a generes 
que hem pogut consultar bibliograficament (lemurs, 
gibons, mandrils, babuins, macacos, ximpances, gon- 
les, etc.). 
Com ja hem dit amb anterioritat. les mesures (analitza- 
des a I'apartat de les conciusions), han confirmat el que 
s'obsewava o intuia a primer cop d'ull: entre d'altres 
característiques, llargaries desproporcionades dels dits 
i de I'avantbrac, columna llarga i estreta, i coxals llargs 
i estrets. 

CONCLUSIONS DE L'EXCAVACIÓ 

La postura del cos evidencia un decúbit dorsal, amb el 
cap quelcom desplacat a la dreta (amb la mandíbula 
reposant al damunt de la clavícula), i les extremitats 
superiors semiflexionades cap al centre, amb I'avant- 
brac esquerre coI4ocat a sobre del dret i les mans en 
una curiosa posició. amb els dits flexionats, que no 
sabem si respon a una raó d'ordre intencional/funcionaI 
(prémer quelcom). o sena el resultat d'una evolució nor- 
mal en el procés post-deposicional. 

El que sí ens permet deduir quelcom sobre la posició 
original del cos és la desconnexió del femur dret respec- 
te de la tibia del mateix costat i la permanencia de la 
patel4a ai costat d'aquell. Inicialment, aquesta extremitat 
hauria estat mes aixecada, i per raó d'un espai buit 
-necessan perque aixo fos possible-, el femur hauria 
caigut vers i'esquerra, pero ho hauria fet en un moment 
en que els lligaments del genoll encara no haurien arri- 
bat a la seva total desfeta, ates que van perrnetre que la 
rotula o patebla es mantingués lligada a aquell. D'altra 
banda, I'extremitat esquerra també mostra un lleu des- 
placament de caiguda (que no desconnexió), vers i'ex- 
tenor, de manera que reposava sobre el marge de la 
fossa, fet que corrobora l'anteriorment exposat i demos- 
tra que la fossa hauria d'haver tingut una altura suficient 
com per poder cobrir totalment les extremitats inferiors. 
En resum, el rebliment immediat de la fossa amb terra 
(també evidenciat pel seu contingut), hauria permes que 
la major par? de les atiiculacions restessin en una con- 
nexió estricta, mentre que les petites alteracions res- 
pondrien als petits espais deixats per la descomposició 
dels teixits tous (mans i peus), entre altres possibles 
raons per a algun dels sectors (esternó i clavicula 
esquerra). Algunes posicions com la de la patel.la 
esquerra, en "equilibri", malgrat haver-se desplacat amb 
el femur, corroboranen aquesta hipotesi. 
Pel que fa a I'alteració soferta pels objectes de bronze 221 

i ferro, creiem que sobretot s'hauria produri en introduir- 
se aigua a l'estructura, tot actuant d'agent oxidant i 
carbonitzant. Així, el coure. en reaccionar amb el CO, 
s'hauria transformat en una sal basica -CO, o 
CU(OH)~, I'anomenat carbonat basic de coure, popu- 
larment conegut com a verdet. i similar al mineral ano- 
menat malaquita. En realitat, pero, el veritable verdet és 
un acetat basic de coure (CH, COO), Cu (OH),, 

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI OSTEOLOGIC 
I BIOM~RIC 

L'anaiisi de la dentició mostra unes peces definitives, 
permanents. ja erupcionades (incisives, ullais. premoiars 
i primera i segona molar), pero sense haver finalitzat 
encara el creixement d'algunes arrels (per exemple, als 
ullais), mentre que les terceres molars dretes resten a 
mig erupcionar (la de I'hemimandibula esquerra), o 
incloses als aiveols (hemimandibula dreta i hemimaxil.lar 
esquerre), fet que ens indicaria encara una edat sub- 
adulta, per bé que probablement dins deis darrers esta- 
dis de creixement. 
En la majoria de les especies de primats obsewats 
-macacos inclosos, tots ells adults perb, entre la inci- 
siva lateral i I'ulial hi ha una trema (espai) que aquí 
resulta mínima, potser per tractar-se d'un subaduit i no 
haver-se desenvolupat totalment encara la regió facial. 
Pel que fa als ossos de I'esquelet postcranial, la prac- 
tica totalitat presenten un o mes nuclis d'ossificació 
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(epifisis en el cas dels ossos Ilargs), totairnent anosto- 
sats, rnentre que la resta solen evidenciar encara un 
Sinostosarnent recent o a rnitges. 
Les biornetries donen oom a resultat el següent: a i'ex- 
trernitat superior, el braq (húmer), és robust i euribraqui 
(propi dels antropornorís), mentre que a I'avantbrac, I'ul- 
na resulta hiperpiatolenica (rnoit plana). i el radi no gaire 
robust, pero si forca llarg. A I'extrernitat superior, el femur 
mostra una pilastra nul.la i estanomeria (fort arrodoni- 
rnent), rnentre que la tibia és platicnemica (aplatiment 
transversal). 
Cindex interrnernbral (húrner + radi / femur + tibia) rnos- 
tra, logioarnent, una extremitat superior proporcional- 
ment més llarga que la inferior. 

CONCLUSIONS PALEOPATOL~GIQUES 

Hem detectat una serie d'anomalies moríologiques 
situades a la desena costella dreta, la patel4a esquerra, 
un os carpia, diverses falanges i un metacarpia, i diver- 
sos rnetatarsians, predorninantment del costat esquerre. 
Tot i que a la literatura es descriuen múltiples rnalforrna- 
cions als dits de rnoltes de les especies de prirnats, que 
arnés s'expressen amb una alta freqüencia, creiern que 
en el nostre cas la gran rnajoria d'aquastes anornalies o 
patologies es deurien a causes biornecaniques o de 
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tipus extern i potser antropic intencional, rnés que no 
pas a desviacions de la normalitat anatomica. (Fig. 26). 

ALTRES QÜESTIONS RELLEVANTS 

En aquest capitol només voldriem fer ernfasi en les 
taques verdes que presenten alguns ossos del costat 
dret. Sens dubte es deuen a la carbonatacio del coure 
i I'oxidació del ferro dels objectes que acornpanyaven 
I'inhurnació. 
Aixo resulta interessant, perque ens perrnet relacionar 
ossos i objectes directament, i observar si s'han prodult 
desplaqarnents d'aquests després d'efectuar el seu 
dipbsit i cobnr la tornba amb terra. En aquest sentit, 
mentre que alguns objectes encara restaven en con- 

tacte directe amb els ossos (al darnunt o dessota d'a- 
quells), corn I'húmer i Sescapula drets, altres sernblen 
quelcom allunyats d'aquells, com passa arnb la claví- 
cula dreta i sobretot, arnb les dues costelles. Altres 
objectes deurien restar in situ i una mica allunyats del 
cos (plaquetes rectangular i triangular de bronze), ates 
que no han deixat cap evidencia sobre els ossos pro- 
pers (coxa1 dret). 
Finairnent. voldriern deixar constancia d'un darrer 
detall, no sabem si de caire intencional o no: la practi- 
ca totalitat dels objectes que acornpanyaven el cos se 
situen al seu costat dret (evidenciat tant per les posi- 
cions observades en excavar la tornba corn per les 
taques dels ossos), tret de la vora de cerarnica a torn 
lent reduit (Fig. 27). 

CARACTERITZACIÓ D'EDAT I SEXE I ANALISI 
DEL PATRÓ DE MICROESTRIACIÓ DENTARIA 
DEL PRtMAT CERCOPITECID MACACA 
SYLVANUS UE 74 

CARACTERiSTlQUES GENERALS 

Cindividu representat per la UE 74 (a partir d'ara UE 
74), es un prirnat que s'ha recuperat en rnolt en bon 
estat de conservació. Es atribuible a la superíarnilia dels 
Cercopilhecoidea; ooncretarnent es tracta d'un cerco- 
pitecid de !'especie Macaca Syivanus. Per les seves 
caracteristiques moríoldgiques I'hern atribult a un indi- 
vidu de sexe rnasculi i d'edat subadulta. 
Aquesta és una especie d'habits rnolt terrestres i clara- 
rnent dimódica, en la que els rnascles superen els 7 qui- 
los de pes (de 7 a 10 kg). i les fernelles tot just hi arflben 
(de 4 a 7 kg). Aquests prirnats avui dia veuen restringida 
la seva area de distribució a petites regions de la serra- 
lada de I'Atles. al Marroc, i també a Algbna i a Gibraltar, 
Tot i aixo, fins fa poc temps ocupava tota la costa sud 
de la conca rnediterrania, del Marroc a Libia, i en ternps 
prehistorics (Plio-Pleistoce) la zona sud-oest d'Europa 
(Kingdorn 2001 ; Warwick Jarnes 1960). 

Figura 26. Relacio de les restes arnb anomalies. 
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cinque metacarpia / esquerre 
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. .- . .- .. - . 

engruixirnent de la diafisi 
alteracions de la superficie articular; poss. osteofits 
deforrnació important del cap i exóstosi lateral 

---.p.p. 

alteració i engruiximent de la diafisi dista1 i la rnetafisi 
alteració del sector distal de la diafisi 
alteracid del cap o epífisi dista1 

. . . 
engruiximent de la diafisi 
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clavicula epifisi dista1 o escapular 

1 escapula cara posterior 

humer meitat dista1 i quelcom la proximal 

uina terc proximal 

radi terc proximal 

l 
costella Vlll epifisi distal 
costella IX eoifisi distai 

Figura 27. Relac~o de restes Ossies tacades de verdet 

Habita preferentment boscos de cedres. fins als 2000 
metres sobre el nivell del mar, aixi com matollars de 
zones costaneres o penya-segats de vegetació densa i 
rouredes. La seva alimentacio es forqa omnivora, i es 
basa principalment en fruits. nous, fulles. arrels. diver- 
sos insectes i petits vertebrats (Warwick James 1960). 
Tot I aixo. presenta variabilitat regional i estacional: en 
els boscos de cedres es basa en fulles de cedre i herba 
a I'hivern i a la primavera, per passar a alimentar-se prin- 
cipalment de glans. erugues i bulbs a I'estiu i la tardor A 
les rouredes tambe presenta una dieta estacional: Ila- 
vors i glans son I'aliment basic de juny a novembre, 
mentre que a I'hivern ingereixen principalment herba, 
liquens i escorces d'arbre. A la primavera incorporen a 
la dieta diversos invertebrat com erugues, arels. bulbs i 
fongs (Kingdom 2001). 

CARACTERiSTlQUES GENERALS 
DE LA DENTlCl6 DE CUE 74 

Lindividu en qüestio, UE 74, es un mascle subadult. La 
seva atribucio al sexe masculi es possible ja que es trac- 
ta d'iina especie dimorñca a nivell de mida dentaria. 
sobretot pel que fa als canins. pero tambe per la mida 
dels molars i premolars (Swindler 1976). Presenta els ter- 
cers molars encara en forma germinal, inclosos a les crip- 
tes i amb les arrels no formades. La resta de la dentició 
es present en la seva totalitat. El desgast oclusal és reduyt 
o absent en totes les peces dentaries. tot i que s'obser- 
va una lleugera exposicio de dentina a les peces incisi- 
ves. tan maril.lars com mandibulars. Per totes aquestes 
caracteristiques podriem suposar que I'individu va morir 
a una edat proxima als 5 anys i mig (Harvati 2000). 
Macroscopicament no s'observa cap gran hipoplasia 
dentana. Tot i aixo, amb el microscopi electronic d'es- 
combrat se'n pot observar una de petita al primer premo- 
lar (P3) inferior dret (Fig. 28). Aquest desenvolupament 

costat observacions 
dret fort 

dret fort 

dret f ort 

dret fort 

dret fort 

dret fort 
dret lleu 

objecte afectant 
sivella LL LC 01 -7312 

placa de bronze 
LL LC o1 -7317 

sivella LL LC 01 -7312 

placa de bronze 
LL LC o1 -7317 

placa de bronze 
LL LC O1 -7316 

placa de bronze 
LL LC O1 -7316 

placa de bronze 
LL LC O1 -7316 

? 
7 

correcte de les peces dentaries durant la seva formació 
ens indicaque UE 74 no va patir episodis d'estres alimen- 
tan al llarg del seu creixement. 

Per tal de poder estudiar la denticio sense fer malbé ies 
223 

peces originals. s'ha utilitzat la metodologia d'obtencio 
de motlles negatiu-positiu desenvolupada pel Dr. Ale- 
jandro Pérez-Pérez. A partir de la dentició original es 
van obtenir motlles dentals negatius de les cares bucals 
amb una resina polivinil -President jet Microsystem-. 
havent rentat previament la superficie de I'esmalt den- 
tal amb acetona i alcohol per tal d'extreure possibles 
restes de consolidant (Pérez-Perez et al. 1999). 

Figura 28. Petita hipoplasia dental iocalitzada al P3 inferior dret. 
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Concretament. es van obtenir rnotlles dels M1 i M2 
maxil.lars i la serie P3-M2 rnandibular. a ambdos cos- 
tats. D'altra banda. es van obtenir motlles de les cares 
distals dels quatre M2 i un rnotlle de la tercera molar 
superior dreta, que es troba aillada. 
Seguint la metodologia de Pérez-Pérez et a l  1999 i 
Galbany et al. 2003. els motlles negatius es van positi- 
var arnb la resina de colada rapida Feropur PR55. de 
gran precisio, i es van obtenir repliques de les corones. 
Aquestes varen ser rnuntades i preparades correcta- 
ment per tal de poder ser observades i fotografiades al 
microscopi electronic d'escornbrat Cambridge Stere- 
oscan 120, als seweis cientifico-tecnics de la Universi- 
tat de Barcelona. Les irnatges es varen obtenir a diver- 
sos augrnents, totes elles entre unes acceleracions de 
9 KV i 12 KV utilitzant electrons secundaris i amb una 
distancia de treball curia. Les imatges varen ser obtin- 
gudes rnitjancant una digitalització a 72 dpi duta a 
terrne pel programa lmage Slave, i arnb una mida final 
de 1024 x 832 pixels. 

ANALISI MICROSCbPICA MITJANCANT SEM 

Les peces dentaries analitzades, rnolars i prernolars. 
presenten una alteració de I'esmalt dental que es mani- 
festa per la presencia de linies de creixement o peryki- 

224 mata en grans superficies de les arees vestibulars de la 
corona (Fig. 29). En alguns casos, I'elevat grau d'abra- 
sio deixa veure els prisrnes de I'esrnalt dental. 
L'exposició deperyklmata es freqüent en individus juve- 
nils i pot ser deguda a diversos factors: 1) erosió post 
mortem, tot i que en aquest cas nornés afectaria a 
zones aillades de I'esmalt i no a tota la corona: 2) dieta 
amb un gran cornponent acid, sobretot basada en f ~ i -  
tes acides; o 3) alteracions quirniques postdeposicio- 
nals, o de caire tafonomic. en sois acids. 

el romore d'estrrs P !  I semna s?r que es  
molars van3 c.. .vs i io :,resenter ? ierac ons e. cenes 
essent lotes 1:s t:sir cs cui rva i )  es oe ca re J merla' 
Der a'tra oanda. es ian ouicii r niniqe? <?e es S-perl c es 
u sla S oe es M2 a x coi- OF 'il IeCí?ra monr g e v  na 
s,pc?rcrci,eia I g 29 Ao..esiess..prrlc'cs. o..ePn io,3 
oc 'an Ta' 1i.a n? \ an esta cn ccni;i<:ir! ( 1  w i e  ainn a -  

Algunes peces estar afectades per alteracions pun- 
tuals clarament postdeposicionals. com ara zones on 
manca I'esmalt. segurament degut a algtin impacte 
durant i'enterrarnent. 
Donada la gran presencia de zones on ~ ' 0 b S e ~ e n  linies 
de creixement i I'homogeneitat d'aquest fenomen en 
diverses peces dentaries. s'hauria de considerar la 
possibilitat de I'alteracio quimica post rnortern. proba- 
blernent degut a les condicions d'enterrament (pH acid 
del sol, composicio mineralogica i organica, etc.). 
L'estudi rnicroscopic del patro de microestriacio denta- 
ria és dificil en aquestes circumstancies, ja que la majar 
part d'estries poden haver~se esborrat. Tot i aixo. es 
conserven algunes zones amb esrnalt sense altera- 
cions evidents. La figura 30 ens mostra tina zona d'es- 
rnalt ben conservat de la primera molar superior es que^ 

rra. on es poden apreciar un nombre considerable 
d'estries alirnentaries produides durant la masticacio 
dels alirnents, en vida de I'animal. 

ANALISI DEL PATRÓ DE MICRODESGAST 

El patro de microdesgast vestibular de I'esmalt dental 
rnitjancant SEM permet realitzar inferencies sobre l'a- 
brasivitat de la dieta ingerida. En aquest cas. la curia 
edat de I'individu I la possible alteracio post rnortern 
apreciable en algunes dents dificulten I'obtenció de 
resultats fiables sobre la dieta. 
S'han seleccionat aquelles superficies d'esmalt vesicu- 
lar de molars on I'alteracio sernbla ser escassa o no 
evident. A partir dels motlles dentals obtinguts, s'han 
pogut aconseguir un total de quatre peces arnb esmalt 
ben preservat. concretarnent ¡es M i .  
S'han obtingut quatre superficies d'igual area (0.56 
rnm2), per cadascuna de les zones on I'esmalt ha con- 
servat estries alimentaries. obtingudes a 100 augrnents 
aproxirnadament i contrastades amb el Photoshop 5.0 
(Adobe). Les M1 superiors esquerra i dreta presenten 
nivells moderats d'abrasió aue sequrament han afectat 

lirnent ingerit, presenten unes superficies bastant Ilises, 
tot i que en alguns casos hi ha zones arnb microestnes 
presents. Val a dir que aquestes estries únicament es tro- 
ben a la cara dista1 de la M2 superior dret i que, en gene- 
ral, segueixen un patró paral.lel arnb una direccio predo- 
rnnari !a com S 'i;i r,i):;l?nai er a'tres prccs <ltriiai (!S 
'oss s co,ri nr;i es c iorn cs P o P c s:oa:,i cs <* Atr ca 
de ' e s  Mar nr7' ~ : , r ~ - A n i ~ r  PereL Pere7 23!11 
Aquestes estries, per tant, només poden haver estat for- 

Figura 29. M2 superior esquerre. Linies de creixement a tofa rnades per una acció tafonomica. possiblernent un arros- 
la superficie vestibular del molar. segament pel sediment. 



ENTERRAMEM D'EWCA T4RDOROMANA O'UN MACACO AMB "AlXOVAR" 

AL JACIMENT DE LES COLOMINES (u~MA, L4 CERDANYA) 

EMPURIES 55. 2 W 7  199-227 

Cabsencia general d'estries dentaries en les cares dis- 
tals dernostra que les de les superficies vestibulars són 
d'origen alimentari (Pérez-Pérez et al. 2003). Es tracta. 
doncs. de microestriacions dentaries produides per 
particules dures -fitolits- presents als aliments. 
La quantificació, la llargada i la inclinació d'aquestes 
microestriacions perrnet establir el patró de microes- 
triació dentaria de l'individu (Pérez-PérezIBermudez de 
Castro/Arsuaga 1999). Aquest estudi, pero. només té 
sentit quan es comparen poblacions i no unicament 
individus. De tota manera, s'ha realitzat un recompte 
d'una de les superficies vestibulars d'esmalt ben pre- 
servat. corresponent a la M1 inferior dreta, seguint la 
metodologia estandarditzada de Pérez-Pérez (1999). 
S'ha escollit una area d'esmalt de 0.56 mmz obtinguda 
a 100 augments i s'ha contrastat amb Photoshop 5.0 
(Adobe). Les estries observades s'han mesurat amb el 
programa Sigma Sean Pro 5 i les analisis estadistiques Figura 30. MI superior esquerre. Area vestibular riel moiar on 
s'han realitzat amb el SPSS 11 .O. es poden apreciar estries aimentaries. 
U€ 74 presenta un nombre reiativament alt de microes- 
triacions dentaries, si el comparem amb altres especies 
de primats actuals, tot i que es troba per sota d'altres 
especies del seu genere. Tot i que la mostra de compa- 
ració es reduida. cal destacar que UE 74 presenta la 
major llargada de les estries. superant els papions 
(Papio anubis) i els goril.les (Fig. 32). El fet que no hagi 
estat possible comparar el patró de microestriació den- 
taria d'UE 74 amb d'altres coespecifics. no ens permet 
extrapolar la tipologia de la possible alimentació d'a- 
quest individu. Malgrat tot, es pot afirmar que va pre- 
sentar una dieta forca abrasiva, ja que els estadístics 
analitzats el situen proper al patró de microestriació 
promig dels goril.les actuals (Gorilla gorilla), I'alimenta- 
ció dels quals, tot i que molt variada. es basa en fulles, 
tiges, escorces i aiguns fruits: i s'allunya del patró d'es- 
triació del colobid. Coiobus abyssinicus. un primat que 
basa la seva dieta principalment en les fulles. (Fig. 32). 

CONCLUSIONS BlOLbGlQUES 

Cespecimen UE74, trobat en un jaciment d'epoca 
romana a la Cerdanya s'ha diagnosticat com un mas- 
cle subadult de cercopitecid Macaca sylvanus, utilitzant 
criteris odontometrics i de patró d'erupció dental. 
Aquesta especie actualment només habita. de manera 
natural. zones del nord d'Africa. 
Les peces dentaries no presenten un gran desgast 
oclusal. tot I que hi ha lleus exposicions de dentina als 
incisius. A nivel1 microscópic. en premolars i molars. es 
poden observar un gran nombre de linies de creixement 
o perykimata. fins i tot els prismes de I'esmalt, atribm- 
bles a alteracions quimiques postdeposicionals o de 
caire tafonomic, tipic de sols acids. En algunes de les 
peces dentaries ~ ' 0 b s e ~ e n  regions puntuals on I'esmalt 
ha saltat. també a causa de processos post rnortem. 

Figura 31. M3 germina1 siiperior dret. Visió general d'aqiiest 
molar. 

Especie n NT XT NV 

UE 74 1 197.00 109.67 62.00 

M. fuscata 1 182.00 98.56 59.00 
M. rnuiaita 1 225.00 102.25 74.00 
M. fascicularis 1 243.00 50.35 97.00 
G. gorilla 40 195.92 100.39 74.40 - 
Papio anubis 32 173.91 105.04 84.87 
C. abyssinicus 3 113.66 75.56 53.00 

Figura 32. Nombre total d'estries (Ni). longitud en vm M i 
nombre totai d'estries vertical INV) de diverses especies de 
prirnats actuals i UE 74. 
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Tot i les grans superficies d'exposició de línies de crei- 
xement, les M1 presenten zones on I'esmalt s'ha pre- 
servat i s'hi poden 0bse~ar microestracions d'origen 
alimentar¡. Aquestes difereixen molt de les estries tro- 
bades en cares distals de les M2, d'origen exclusiva- 
ment tafonomic, quan hi són presents. 
L'absencia de grans hipoplasies dentaries fa pensar 
que UE 74 no va patir cap estrés alimentari en vida. 
El patró de microestriació en les arees on I'esmalt 
s'ha preservat es similar al dels gorilbles actuais i molt 
divergent dels colobids. Tot i la dificil interpretació de 
les dades, sembla ser que hauria tingut una dieta no 
basada exciusivament en fulies, tot i que abrasiva i 
heterogenia, amb la inclusió de tiges, escorces i 
fruits. 
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