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Se trata del estudio de los restos óseos y den tar/os procedentes de once yacimientos neolIticos de Ia co-
marca del Mon tsià. Se ha rea/izado un trabajo comparativo de Ia dentición, y el estudio de Ia dieta med/an-
te el análisis del con ten/do de elementos traza md/ca que Ia muestra presentarla una dieta eminentemente

vegetariana.
NeolItico, Montsià, antropologla, denticiOn, dieta.

This is a study of dental and bone remains from eleven Neolithic excavation sites in the county of Montsià.
A comparative study of the teeth and a study of the diet was made by analysing the content of trace elements
that indicate an essentially vegetarian diet in the sample provided.
Neolithic, Montsià, anthropology, teeth, diet.

C'est une étude des restes osseux et dentaires provenant de onze sites de fouilles neolith/ques de Ia region
du Mon ts/à. Una analyse comparative de Ia dent/tion a été réal/sée et l'étude du régime alimentaire par l'a-
nalyse du contenu des oligo-eléments indiquent qu'il s'agit d'un régime essentiellement végétarien.
Néolithique, Montsià, anthropologie, dentition, régime alimentaire.

El periode neolItic a Catalunya està poc representat
pel que fa a restes Ossies humanes. Les colleccions
osteolOgiques de què es disposa sovint sOn escasses
o mal conservades, i en general han estat poc estu-
diades. Alguns estudis de collacions neolItiques de Cata-
lunya han estat, perO, publicats (Anfruns et al/i 1991;

Majó et al/i 1996; Anfruns et al/i 1996). Pel que fa a les
dents, tot i que son més nombroses, no se n'ha fet
encara un estudi definitiu sobre l'evolució de es dimen-
sions i Ia forma en aquell perIode; ünicament Anfruns et
al/i (1996). L'objectiu del present treball és incidir en el
coneixement de les poblacions humanes del Neolitic de

Catalunya per tal de posar a l'abast dels investigadors
les dades antropolOgiques disponibles fins ara.

MATERIAL I METODES

L'objectiu principal d'aquest estudi és caracteritzar antro-
polOgicament un conjunt de mostres del perlode neo-
Iltic difIcils d'estudiar a causa d'una dolenta conserva-
ciO de les restes i també per una deficient recuperaciO
dels materials durant es excavacions, que afecta prin-
cipalment les restes pertanyents als individus més joves
de Ia població. Per tal d'obtenir el maxim aprofitament
del material estudiat, s'ha fet un estudi multidisciplinar
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abastant diversos camps d'estudi I comparant les dades
obtingudes en un context ampli.
La mostra estudiada en aquest treball inclou un total de
33 individus procedents de 10 jaciments neolitics de a
comarca del Montsià (Tarragona). El material ha estat
cedit per al seu estudi pel Museu Comarcal del Mont-
sia, al qual volem agrair Ia seva collaboraciO. Els jaci-
ments estudiat son: Pla d'Emptries, Ia Carrova, Barranc
del Ceguet, Barranc de Fabra, el Molinàs, Masden-
vergenc, Motllo de a Torre, Terrassa de Palau, Mas
Serôs i Clota del CullarO, tots aquests d'Amposta, i Mas
Benita, de lAldea. L'estudi metric dels esquelets sha
fet seguint les recomanacions antropomètriques de Mar-
tin-Sailer (1959), aixI corn els criteris de Hilson (1960),
Olivier (1963) i Miles (1963). L'anàlisi de Ia dieta s'ha fet
seguint els criteris metodolOgics de Sillen Kavanah
(1982) i Fornaciari i Mallegni (1987). Les mesures de
l'esquelet postcranial obtingudes en cada cas van
dependre de l'estat de conservaciô de cada enterra-
ment. També es van mesurar totes les peces dentàries
ben conservades: 91 d'un total de 103, un cop exclo-
sos els fragments dentaris produits per processos des-
tructius pôstums, pertanyents a 13 individus. Quant a
Ia patologia, es varen estudiar les frequencies de caries
i hipoplàsies de l'esmalt sempre que va ser possible.
Finalment, es va poder analitzar el contingut dels oh-
goelements Sr i Zn en un total de nou individus per tal

144	 de caracteritzar aspectes relacionats arnb a dieta de
les poblacions estudiades.

RESULTATS I DISCUSSIO

Cal destacar, en primer hoc, el mal estat de conserva-
ció de totes les restes, molt fragmentades i malmeses
a causa de es caracterIstiques del sediment. En alguns
casos tambO hi va contribuir Ia utihització d'un fort con-
solidant, possiblernent amb ha intenció d'extreure es
restes en bloc, fet que ha dificultat Ia seva neteja i pos-
terior estudi. En total s'han pogut estudiar les restes
dun minim do 33 individus, tots ells representats per
restes molt fragmentades, principalment de l'esquelet
postcranial. La part de l'esquelet més representada son
les diàfisis dels ossos llargs, essent les extremitats infe-
riors més nombroses quo les superiors. Totes les res-
tes conservades pertanyen a individus adults, excepte
en tres casos que es tracta d'individus joves. En vista
de Ia important fragmentaciO dels ossos, el diagnostic
del sexe només ha estat possible en nou casos, i encara
de forma aproximada. En conjunt, l'estudi osteolôgic
posa de manifest una gracilitat generalitzada, malgrat
que en dos casos una certa robustesa Os evident, i pot
ser deguda a dimorfisme sexual que, per causa del mal
estat de Ia sèrie, ens ha estat dificil d'establir. A conti-
nuació descrivim cadascun dels enterraments analit-
zats en els diferents jaciments estudiats.

Sepultura 1 (n° 487)
Es tracta de fragments de crani i ossos llargs poc repre-
sentatius, que podrien correspondre al mateix individu.
S'ha pogut reconstruir una calota cranial forrnada per loc-
cipital, ambdós parietals fragmentats i part del temporal
esquerre. Segons el grau de sinostosi de es sutures cra-
nials, es tracta del crani d'un individu adult: endocranial-
ment totes les sutures estan tancades, i exocranialment
comencen a sinostosar-se, encara que nomOs inicialment.
Es poden apreciar les sutures sagital i lambdoide. Res-
pecte a Ia morfologia de Ia calota, en norma superior és
dohicomorfa. El contorn tendeix a ovoide, i les protu-
beràncies parietals sOn poc marcades. En norma lateral
s'aprecia un contorn sagital arrodonit amb un Ileuger apla-
nament obèlic. L'occipuci sobresurt i és arrodonit, i l'ini
és poc marcat. En norma posterior el contorn és domo-
bombiforme. Corn que no estan marcades los protu-
beràncies parietals, el contorn és arrodonit. Es tracta,
doncs, d'un crani petit i gracil, del qual no Os possible
diagnosticar ci sexe en no haver conservat els caràcters
marcadors. El gruix de los Os de 5 mm al parietal dret i 6
mm a h'esquerre. La corda lambda-mi es de 68,99 mm i
Ia corda bregma-lambda, de 113,50 mm.

Sepultura 2 (n° 488)
Les restes conservades sOn fragments de diàfisis dos-
sos llargs. Es poden identificar els següents fragments:
un fragment medial de Ia diàfisi del femur dret d'un mdi-
vidu adult, de complexiO mitjana, on s'aprecia Ia mci-
tat inferior de Ia lInia aspra I l'inici de les branques de
bifurcació inferiors; un fragment molt eroshonat I malmès
d'una diàfisi femoral, robusta, de Ia qual s'han pogut
mesurar els diàmetres anteroposterior (24,4 mm) i trans-
versal (23,66 mm) en el centre de Ia diàfisi; un fragment
distal de diàfisi humeral gràcil, possiblement esque-
rra; un fragment medial de diàfisi de radi de comple-
xiO mitjana o gràcil; un fragment de diàfisi sense iden-
tificar I alguns fragments de metacarpians. Tots aquest
ossos podrien correspondre a un sol individu.

N° 554

Sota aquesta referència s'agrupen 8 fragments o este-
lies de diàfisis d'ossos hlargs, un dels quals correspon
a una fIbula; tres possiblement sOn femorals, I Ia resta
son indeterminables. Tots ells podrien correspondre a
un sol individu, adult.

N° 679
Fragments cranials, que podrien correspondre a dos
individus adults, un dells, probablement femeni, aixi
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corn alguns ossos de l'esquelet postcranial, que podrien
associar-se a aquest crani femeni. Los restes cranials
estan representades per un fragment d'occipital corres-
ponent a I'apôfisi basilar, que presenta un grau dos-
sificació adult, ambdós cOndils occipitals, un frag-
ment d'esfenoide, soldat amb a làmina quadrilatera, en
el qual es poden observar ols sinus esfondidals, un frag-
ment de temporal dret que correspon a I'esquama amb
l'apàfisi zigomàtica i Ia cavitat glenoide, un fragment de
temporal dret de Ia regió mastoldal i del ponyal, que pre-
senta una mastoide verticalitzada, gracil i molt prima,
suggeridora del sexe femenI. També es conserven res-
tes mandibulars, un fragment de cos, amb el mentó I
l'apôfisi geni ben marcades, aixi corn el costat dret, un
fragment de l'escotadura sigmoido i un fragment de Ia
branca, on el cOndil és molt prim anteroposteriorment.
Les restes postcranials consten de dos fragments de
costelles i de falangos, possiblement primeres. En gene-
ral es tracta de restes que podrien correspondre a un
mateix individu, gracil, possiblement femoni. Cal des-
tacar Ia presència d'un fragment d'occipital pertanyent
a un individu adult, molt més robust, que podria ser de
sexe masculi i que es diferencia clarament de Ia resta
d'aquest conjunt.

N° 735. Sepultura 1
No s'han trobat restes ôssies humanes.

N° 789
Petits fragments i estelles, en total 16, més alguns frag-
ments de dents que nosaltres no podem determinar
perô que, amb cortesa, no son humans.

N° 947
Diàfisi fragmentada, sogurament femoral, molt malmesa.
L'os es trobava dins d'una massa de sediment de Ia
qual no s'ha pogut desprendre completament. Es tracta
d'un fragment de 125 mm do llarg del qual no és pos-
sible prendre més mides. Pertany a un individu adult.

N° 316. Sepultura 2
Individu conservat en gran part perO dins un bloc de
sediment consolidat, fet que ens impedeix extreure'n
gran part de Ia informació per Ia impossibilitat de mesu-
rar molts ossos. Es tracta dun neurocrani, amb algun
fragment de maxillar i algunos dents; part do Ia man-
dibula, molt robusta, amb el mentO molt prominent i
sense espai rotromolar. L'amplada de Ia branca ascen-
dent és de 37,67 mm. Les restes presenten moltes frac-
tures post mortem. S'han identificat fragments d'escà-

pula i clavIcula esquerres, d'hümer i radi drets en con-
nexiO, diàfisis proximals de les extremitats superiors
esquerres i alguns motacarpians de Ia ma dreta. Pel quo
fa a les extremitats inferiors, tan sols es conserven les
dues diàfisis tibials. Los mesures quo s'han pogut pron-
dre sOn los següents: radi (E) longitud 240 mm, dià-
metre transversal 13,5 mm; hUmer (E) perimetre a mei-
tat do Ia diàfisi 57 mm, diàmetre anteroposterior 19mm,
diàmetro transversal 17 mm; hUmor (D) diàmetre
anteroposterior 19 mm, diàmetre transversal 21 mm;
radi (D) diàmetro transversal 13 mm; tibies diàmetre
transversal 22 mm. En resum, Os tracta dun individu
adult d'entro 18-25 anys, de sexe masculi.

N° 323. Sepultura 5
Conservada dins un bloc do sediment, en el qual es
marquen los empromtos del quo havia estat un onto-
rrament infantil. Només s'han conservat alguns petits
fragments de crani i de diàfisis. Sembla quo es tracta-
na d'un infant do curta edat.

N° 324
Es tracta de los rostes do l'esquelet d'un individu que
fou excavat en bloc i consolidat posteriormont arnb tot
el sediment. L'esquelet Os prosentava en posició fetal
recolzat sobre el costat dret, amb los cames i braços
plogats. Quasi tots els OSSOS Os troben on part dins ol
bloc de sediment, i per tant Ia majoria do les mesures
no es podon prendre. No es conserven los epIfisis dels
ossos llargs ni Ia columna vertebral. Tan sols hi ha algu-
nes costolles fragmentados perô en general sembla quo
en el moment do l'exhumaciO conservava Ia soya
connoxiO anatômica. El crani és molt gracil. Fent una
projocció del costat dret, donaria valors dolicocranials,
amb un front molt vertical, amb Ia gabola poc marcada,
igual quo l'arc suporciliar. L'occipital és arrodonit. Los
mosures que hem pogut prondro son les seguents: crani
longitud maxima 180 mm; Orbita (E) alcada 12mm,
amplada biorbitària 4 mm; femur (E) diàmetro antero-
posterior 24 mm, diàmetre transversal 25 mm; hUmor
(E) diàmetre anteropostenior 17 mm. Possibloment es
tractaria d'un individu adult-jove, ontre 17-20 anys, amb
una gracilitat quo indueix a classificar-lo corn do sexe
femeni.

N° 857
Fragments d'ossos llargs. Dos dells sembla quo corres-
ponen al femur. Els altres, molt petits I en mal ostat, no
Os podon classificar amb sogurotat. Tots ells podrion
corrospondro a un mateix individu adult.

N° 859
Tres fragments d'ossos Ilargs, i petits fragments des-
telles molt malmeses, formant part do dos blocs de sedi-
ment. Es poden determinar: un terç proximal de dià-
fisi de tibia, amb presència del forat nutnici, part del terc
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distal de diàfisi d'hUmer esquerre i un fragment de dià-
fisi tibial. Tots aquests fragments podrien perlectament
pertànyer a! mateix individu adult.

peroné, 2 de tIbia, 6 de femur 3 d'hOmer que no es
poden lateralitzar.

N° 870
Conjunt d'ossos llargs que podrien correspondre a un
sol individu adult. Es tracta de divorsos fragments de
diàfisis femorals amb els quals s'han pogut reconstruir
en part els dos femurs. AmbdOs presonten una gran
similitud morfolOgica, motiu pel qual pensem quo corres-
ponen a un sol individu. Cap dols dos no conserva es
opifisis proximals ni distals. S'aprecia Ia linia aspra amb
Ia soya branca do bifurcació glOtea, i prosenten una sec-
ciO circular. Els seus diàmetres antoroposteriors sOn
24,90 mm (dret) i 24,31 mm (esquerre), i els transver-
sals 22,66 mm (0) i 25,50 mm (E). A mOs d'aquests
també hi ha un fragment de diàfisis tibia!, molt aplanada
transversalrnent i amb socciO triangular on el terç supe-
rior, 7 fragments més do tibia, 2 do femur i 1 de peroné.
Totes los restes sembla quo corresponen clarament a
un sol individu, adult, gràcil i d'alçada mitjana.

N° 871
Restes cranials d'un individu adult, més algunes restes
postcranials quo podrien pertànyer al mateix individu.
La volta craniana està especialmont erosionada, amb
forats produIts p01 dosgast. Els fragments corresponen
al parietal dret, l'occipital al qual Ii manca el terç osque-
rre, parts del costat dret del frontal, més altres petits
fragments do crani sense determinar. Hem pogut
reconstruir Ia meitat dreta do Ia calota, Ofl es pot obser-
var Ia sutura sagital i Ia lambdoide dreta. També desta-
quem Ia presència d'un minim do dos ossos wormians,
La sutura coronal està oxocranialment trencada. La
sinostosi està per complotar en a meitat posterior. En
norma superior podem parlar d'un crani dolicomorf. En
norma lateral el perfil és arrodonit fins Ia zona obèlica,
on s'aprecia aplanarnent. L'occipital sobresurt i l'ini està
molt poc marcat. En norma posterior el contorn és domi-
formo, tendent a bombiformo. El gruix do Ia volta és do
4 mm a Ia bossa parietal. Los linies nucals estan poc
marcades i en general hem do parlar d'un crani gracil,
quo correspondria a un individu quo, sogons los sutu-
res cranials, podria tenir entro 20 i 25 anys. Pel que fa
al diagnostic do sexe, creiem quo podria tractar-se d'un
crani femeni. La resta d'ossos sOn I'inici do l'arc zigomà-
tic amb Ia crosta supramastoide del temporal esquerro,
part d'un temporal i 14 fragments do diàfisis dossos
llargs (2 do femur, 2 do tibia i 5 de peronO).

N° 872
Tres petits fragments d'ossos cap dolls humans.

N° 896
14 fragments molt petits do diàfisis d'ossos llargs, i res-
tos do l'esrnalt, d'una corona dentària. Pel seu gruix
correspondrion a un individu adult.

N° 861. Sepultura 2
Abundants fragments d'ossos llargs, cranials i altres
(uns 50), molt petits i erosionats, que son indetermina-
bles. Es poden distingir: un fragment d'hOmer dret, una
cresta tibial, vans fragments pertanyent a diàfisis femo-
rals, aixI corn dos fragments de parietals amb sutura i
un doccipital. ldentifiquem Ia presència d'un minim de
dos individus adults i molt gracils, un dells possible-
rnent femeni.

N° 862
Restes pertanyent a un minim de dos individus. Un mdi-
vidu jove i molt gracil represontat per un fragment de
temporal dret amb part de l'apôfisi mastoide i l'inici
de 'arc zigomàtic amb el tubèrcul posterior; del con-
ducte auditlu extern, es conserva Ia part superior; un
terç distal de Ia diàfisi do 'hOmer esquerre, un de dià-
fisi femoral i tres de peroné, quatre de tibia i d'altres
sense determinar. Totes les restes son molt gracils, i
creiern quo podria tractar-se d'un individu femenI. L'al-
tre individu adult està representat per diverses restes
postcranials molt fragmentOries, i algunes dents.

146	 N° 863. Sepultura 10
Dos fragments de crani corresponents a un parietal
'altro a part do l'escama del temporal, ambdOs del cos-

tat esquerre. El gruix de l'os és do 6,45 mm i pertan-
yen a un individu adult. No son poden extreuro més
precisions.

N° 868. Sepultura 1
Es tracta d'un crani fragmentat, consolidat en un bloc
que conserva 01 motIle do les parts desaparegudes. Per
aquost motiu, les mesures no es poden prendre. Tot I
aixO, el seu Index cefàlic indica valors dolicocranis, pre-
senta unes mastoides ben desenvolupades i un fort
prognatisme alveolar, fet que apunta cap a un individu
masculi adult, ontre 25-30 anys, i sombla quo podria
tractar-se d'un mediterrani robust.

N° 869
Possiblement un individu adult. El conjunt d'aquostes
restos no ens permet detorminar si portanyen a un sol
individu. Les restes son les segUents: un fragment de
diàfisi do femur esquerre, de 26,19 mm do diàrnetre
anteroposterior i 27,60 mm el transversal; Ia meitat dis-
tal do diàfisi d'hUmer dret fa 20,95 mm do diàmetre
maxim i 17,90 mm de minim; un fragment de meitat
proximal do Ia cara interna d'un femur esquerre, arnb
part del trocàntor menor; diversos fragmonts de diàfisi
tibial osquerra; fragments de diàfisi femoral osquerra;
fragment proximal de tibia dreta; i un fragment de
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N° 1126
Conjunt dossos llargs en un bloc de sediment, del qual
s'han pogut recuperar, en part, una diàfisi de tibia esquerra
dun individu aduft I molt robust, dos fragments més de tibia
i un de femur de caracteristiques similars, un fragment d'ulna,
un altre de radi, més 21 petits fragments d'estelles indeter-
minables. En conjunt, sense poder afirmar-ho, creiem que
es tracta dun sol individu, adult, i possiblement mascull.

N° 1131
Dues diàfisis femorals, trencades a l'extrem proximal a
nivell del trocànter menor. En totes dues Ia lInia aspra
està molt marcada; Ia secció de Ia diàfisi és triangular.
S'han mesurat els diàmetres anteroposteriors (dret 30,70
mm i esquerre 27,13 mm) i transversals (dret 24,13mm
i esquerre 23,87 mm) a Ia meitat de Ia diàfisi. Podrien
pertànyer al mateix individu, adult i molt robust.

N° 921
Sepu/tura 1. Restes postcranials conservades en un bloc
de sediment i en molt mal estat de conservació. Es pos-

sible identificar restes de dos femurs, que per les seves
caracterIstiques podrien pertanyer al mateix individu, adult.

N° 1316
Tres fragments dos, dm5 un bloc de sediment molt
endurit; dos corresponen a diàfisis i l'altre a un fragment
de clavIcula. No és possible concretar més.

N° 1280
Un fragment de femur dun individu adult i un altre pos-
siblement de tibia.

MAS SEROS

Sepu/tura 2. Es conserven tan sols dues dents.

CLOTA DEL CULLARE

N° 882
Dos fragments de Ia diàfisi distal d'un hCimer esque-
rre. Les seves dimensions son: diàmetre antero-
posterior 20 mm, i diàmetre transversal 18 mm. A
més, un fragment possiblement del terç distal de
l'hCmer dret i diverses estelles i petits fragments
indeterminables. Almenys hi ha present un individu
adult.

ESTUDI PALEODEMOGRAFIC

El nombre dindividus estudiat és molt baix, perO no
hi ha més restes disponibles. Un estudi paleode-
mografic no pot, per tant, ser representatiu de Ia
poblaciO neolItica d'Amposta. Tot i aixO, indiquem
alguns paràmetres poblacionals d'interès. A Ia figura
1 s'indica per a cada jaciment el nombre d'individus
estudiats i Ia distribuciO per edats i sexe. Dels 33 mdi-
vidus analitzats 24 (72,7 %) son adults, 6(18,2 %)
no ha pogut ser estudiats pel que fa a I'edat, 2 (6,0
%) son joves 1(3,0 %) és infantil de curta edat.
No hem pogut constatar Ia presència de cap infan-
til entre 6 ii 2 anys, ni tampoc cap individu perinatal
o fetus a terme. Aquesta distribuciO no respon a fac-
tors de mortalitat normal, i cal explicar-la en base a
un fort esbiaixament de Ia mostra, caracteristica fre-
qUent en series osteolôgiques procedents d'exca-
vacions antigues (Anfruns et a/li 1991). Pel que fa a
Ia distribuciO per sexes, dels 9 individus (27,27 %)
que ha estat possible sexar, 4 son masculins i 5 feme-
nins.

Figura 1. Distribuciô de Ia mostra analitzada per nombre d'individus, edat i sexe.

Jaciments N M F I Ii J A ________

Pla dEmpUries 2 2 ________ ________ 2 ________

La Carrova 1

________ ________

1 ________ ________ 1 ________

Barranc del Ceguet 2

________

1

_________

1 ________ ________ ________ 2 ________

Molinàs 1 1 _________ _________ 1 _________

Masdevergenc 22

_________

3

__________

4 15 1 2 15 4

Motllô de Ia Torre 1 _______ 1 ________ ________ 1 ________

Mas Benita 1

________

_________ 1 _________ _________ _________ 1

Terrassa de Palau 1

_________

________ 1 ________ ________ 1 ________

Mas SerOs 1

________

1 ________ ________ ________ 1

Clota de Cullaré 1

_________ ________

________ 1 ________ ________ 1 ________

Total 33
_________

4 5 24 1 2 24 6

M: masculi; F: femeni; I: sexe indeterminat; H: infantil 1-5 anys; J: jove; A: adult; I: edat indeterminada.
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Ja'ment N° n Dents
Masdenvergenc 316 8 1 Mi '/M2'/i 11,/112,/10,/i P1,/i P2,/i Mi,

________________ 324 3 211 '/112'
______________ 854 1 1M1'
________________ 855 A 10 li/i 12/1 M2'/211 /1 0,/i P1 ,/2M1 /1 M2,

_____________ B 13 10/1 P1 '/1 P2'/2M1 '/2M2'/2M3'iC,/i P1,/i P2,/i Ml,
____________ C 5 1M1'/1M2'/1M3'/2M1,

________________ 861 8 1 Mi '/1 M2'/2M1 ,/2M2,/2M3,
_________________ 868 20 ill '/212'/2C'/2P1 '/2P2'/2M1 '/2M2'i H /212,/i 0,/i P1,/i P2,/i M2,
_____________ 871 1 iPi'
_______________ 894 2 1M3'/iMi,
flad'EmpOries 487 3 1P2,/iMi,/1M2,
Barranc del Ceguet 679 15 211 '/1 12/20/i Mi '/1 M2' iii ,/20,/2Pi ,/iP2,/1 Mi /1 M2,
Mas Serôs 877 2 112,/i P1,

_________ Ii 12 0 P1 P2 Mi M2 M3 Total
MaxilIar 6 5 5 5 3 9 9 4 46
Mandibula 5 4 6 5 6 11 6 2 45

Lj9tal ii 9 ii 10 9 20 15 6 91
Figura 2. Feces dentàries estudiades.

Sha pogut estudiar 91 peces dentàries del total de 103
disponibles. Algunes, perO, tan sols estan representa-
des per petits fragments. No ha estat possible prendre

148 totes es mesures dentàries a totes les peces per causa
del mal estat de conservació general que presenten,
prodult probablement per processos destructius pOs-
tums. El nombre total de peces dentàries estudiades
s'indica a Ia Fig. 2. La separació de l'enterrament en
tres individus (A, B, C) s'ha fet pels seus caràcters mor-
folôgics i el grau de desgast dentari, perô no es pot
excloure a possibilitat de més de tres individus, tot i
que segurament és el nombre més probable. Les fre-
qUències de cada tipus de dent s'indiquen també a a
figura 2.
També hem enregistrat Ia presència de trets morfolô-
gics discrets en les peces dentàries estudiades. Les fre-
quències observades son les segOents: H en pala 0 %
(0/3), C' amb cresta marginal 100 % (1/1), M2' amb 4
cUspides 33,3 % (2/6), Ml' amb cCispide de Carabelli
0 % (0/5), Ml, amb 5 céspides 75 % (6/8), M2, amb
patró X 100 % (2/2), amb patró Y 0 % (0/2), amb patró
+ 0 % (0/2) i M2, amb 5 cüspides 50 % (2/4). Entre
parèntesis s'indica el nombre de peces que presenta
cada tret respecte al total de peces observables. Cal
destacar el redult nombre de peces que permetien ana-
litzar aquests caràcters.
Quant a es mesures de les peces dentàries, les mitja-
nes globals i els valors maxims i mmnims de Ia sèrie dAm-
posta es mostren a Ia figura 3. Per a Ia sèrie d'Amposta,
es mitjanes s'han obtingut considerant conjuntament
les dents dretes I esquerres per tal de disposar de Ia
dimensió de mostra més elevada possible. La conside-

ració conjunta de peces dels dos costats pot reduir Ia
desviaciO tIpica de Ia mostra, ja que es peces d'un mateix
individu poden presentar correlacions en Ia mida dentà-
na pel fet que s'han format sota un mateix condiciona-
ment genetic. Per aixô, tot i que és recomanable consi-
derar separadament, no només les dents maxil•Iars i
mandibulars sinó també les de cada costat, aquesta és
una pràctica habitual en els estudis dentaris.
La figura 3 també inclou els valors mitjans obtinguts amb
a mateixa metodologia métrica i de càlcul per a Ia sèrie
analitzada en el present treball (Amposta), comparada
amb d'altres series dentàries del NeolItic de Cata-
lunya. Les col•lacions de comparació incloent els jaci-
ments de Ia Caserna de Sant Pau (Anfruns et al/i 1991),
Cova de l'Or (Anfruns et aIll 1986), I'Avellaner, Puig d'en
Roca, Bôbila Madurell (Chimenos 1990) i Can SadurnI
(Carrasco eta//i 1989). Per a totes les series indicades
també es varen comparar les àrees oclusals, calculades
com el producte entre els diàmetres MD i BL per cada
dent mesurada, aixi com es àrees oclusals totals (OAT),
per als jaciments on totes les dents estaven represen-
tades, i es àrees oclusals parcials (AOP), utilitzant només
les dents presents en totes les series (Fig. 4). La com-
paració de les mesures dentàries i les àrees oclusals
posa de manifest amb claredat que totes les dimensions
dentàries de Ia sèrie d'Amposta entren plenament dins
a variabilitat de les mostres neolItiques catalanes. Cal
destacar-ne, perô, algunes caracterIstiques. Les petites
dimensions dentàries de Ia sèrie d'Amposta, que coin-
cideixen amb a gracilitat general descrita anteriorment
també per,a l'esquelet, poden ser degudes, en part, a
l'elevat grau de desgast oclusal observat a moltes de
les dents analitzades. AixO pot ser degut a l'edat
avançada de Ia mostra, en Ia qual hi ha pocs infants i
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joves, que afecta especialment el diàmetre VL per un
major desgast interdentari (especialment en el cas de
les incisives, canines i premolars). Del total de 86 mesu-
res dentàries comparades, només en 17 Amposta
presenta valors més alts que es altres series. De totes
les series comparades, Puig den Roca i l'Avellaner son
les més prOximes a Amposta, mentre que Ia Cova de
'Or I BObila Madurell serien les més distants.

Atès el mal estat de conservació de les restes, tan sols
s'han pogut observar patologies dentals, i no s'ha pogut
determinar cap caracterIstica patolOgica en es restes
osteolOgiques. Pel que fa a Ia patologia oral, remarquem
Ia presència de caries i hipoplàsies de l'esmalt. Tampoc
no ha estat possible determinar Ia presència de malal-

Figura 3. Estudi metric de les dents de a mostra d'Amposta comparada amb altres series neolltiques de Catalunya.

MaxU-lar M 12 C P1 P2 Ml M2 M3

Amposta MD 8,03 6,00 6,77 6,34 6,21 10,27 9,63 9,18

N 6 5 5 5 3 8 9 5

mm 6,80 5,85 5,86 5,45 6,15 9,05 8,45 8,15

max 9,57 6,29 7,45 7,12 6,28 11,15 10,89 10,14

BL 6,53 6,02 7,86 8,88 8,50 11,40 10,81 9,43

N 3 2 3 3 1 6 6 4

mm 6,40 5,90 7,75 8,45 . 10,55 9,20 8,40

max 6,60 6,15 7,95 9,08 _______ 12,35 11,40 10,15

C. Sant Pau - MD

BL

8,60 6,43 7,66 6,47 6,36 10,35 9,28 8,56

7,11 6,41 8,34 8,76 8,88 11,61 11,35 10,74

C. de 'Or - MD

BL

. 6,59 7,61 7,25 9,85 8,97 8,91

. 5,85 8,73 9,63

______

. 11,25 11,75 12,30

L'Avellaner - MD

BL

. . 7,55 6,65 6,50 . 11,00 8,50

. . 8,05 8,45 8,50 . 10,90 10,00

C. Sant Sadurni - MD

BL

8,51 6,43 7,65 6,88 6,72 10,01 9,24 8,85

7.21 6,54 8,17 9,26 9,04 11,34 11,16 10,54

Puig d'en Roca - MD

BL

7.75 6,57 7,43 6,14 6,46 9,94 8,62 8,20

7.48 6,26 8,19 8,58 8,88 10,96 10,73 10,35

BObila Madurell - MD

BL

8.34 6,45 7,80 7,07 6,67 10,65 9,52 8,95

7.45 6,19 8,53 9,10 9,24 11,44 11,41 10,97

MandIbula Ii 12 C P1 P2 Ml M2 M3

Amposta MD 5,62 5,75 6,61 6,31 6,56 10,62 10,64 10,82

N 3 3 5 5 5 11 6 2

mm 5,00 5,09 6,15 5,90 5,95 9,45 9,65 10,80

max 6,47 6,23 7,20 6,61 7,51 11,50 11,40 10,85

BL 5,31 6,05 7,13 7,20 7,66 10,24 9,41 9,82

N 3 1 5 4 4 10 5 2

mm 5,05 . 5,63 7,07 6,80 9,35 8,90 9,80

max 5,80 . 7,95 7,40 8,90 10,77 9,90 9,85

C. Sant Pau - MD

BL

5,53 6,10 6,72 6,73 6,91 10,71 10,28 10,28

5,79 6,28 7,58 7,41 8,22 10,55 10,00 9,45

C. de I'Or - MD

BL

. . 6,45 6,75 6,93 11,35 ________ ________

- . 7,91 7,72 8,23 10,50 ________ ________

L'Avellaner - MD

BL

. 5,50 6,35 6,47 6,43 10,38 10,15 10,14

. 6,00 8,17 7,72 7,80 10,20 9,85 9,82

C. Sant Sadurni - MD

BL

5,09 5,69 6,89 6,90 7,13 10,75 10,75 11,00

5,94 6,12 7,96 7,84 8,59 10,61 10,02 10,23

Puig d'en Roca - MD

BL

5,13 5,82 6,82 6,64 6,97 10,68 10,16 10,09

6,11 6,30 7,60 7,43 8,01 10,42 9,81 9,32

BObila Madurell - MD

BL

5,12 5,83 6,69 6,97 7,26 11,17 10,80 10,92

5,96 6,27 7,67 8,03 8,43 10,63 10,29 9,94
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JMP CSP CO LAV CSD PR BM
Maxillar

J __________
Il 52,43

__________
61,14

__________
-

__________
.

__________
61,35

__________
57,97

_________
62,13

12 36,12 41,21 38,55 . 42,05 41,12 39,92
C 53,21 63,88 66,43 60,77 62,50 60,85 66,53

P1 56,29 56,67 69,81 56,19 63,70 52,68 64,33
P2 52,78 56,47 . 55,25 60,74 57,36 61,63
Ml 117,07 120,16 110,81 . 113,51 108,94 121,83
M2 104,10 105,32 105,39 119,90 103,11 92,49 108,62
M3 86,56 91,93 109,59 85,00 93,27 84,87 98,18

Mandibula __________ __________
Ii 29,84 32,01 . . 30,23 31,34 30,51
12 34,78 38,30 . 33,00 34,82 36,66 36,55
C 47,12 50,93 51,01 51,87 54,84 51,83 51,31

P1 45,43 49,86 52,11 49,94 54,09 49,33 55,96
P2 50,24 56,80 57,03 50,15 61,24 55,82 61,20
Ml 108,74 112,99 119,17 105,87 114,05 111,28 118,73
M2 100,12 102,80 , 99,97 107,79 99,66 111,13
M3 106,25 97,14 , 99,57 112,53 94,03 108,54

ACT 1.081,08 1.137,61 . . 1.169,82 1.086,23 1.197,1
AOP 551,69 588,38 630,54 579,69 606,80 559,15 624,86

Figura 4. ComparaciO de les àrees oclusals entre les diferents series neolItiques considerades. AMP: Amposta; CSP:
Caserna de Sant Pau; GO: Cova de lOr; LAV: L'Avellaner; CSD: Can Sadurni; PR: Puig den Roca; BM: Bôbila
Madurell. ACT: area oclusal total (suma de les àrees oclusals per totes les dents); AOP: area oclusal parcial (suma de
es àrees oclusals només per es dents representades a totes les series).

tia periodontal. Tan sols un individu (N° 679, Barranc
del Ceguet) té tosca dentària en es peces 33, 41, 43 i
44. Dos dels 13 individus estudiats presentes caries
(15,38 %): el N° 487 de Pla d'EmpCries presenta una
caries, mentre que l'individu 861 de Masdenvergenc té
trés caries. En total hi ha només quatre peces afecta-
des (una en posiciO vestibular, dues oclusals de fissura
i una interproximal coronària) del total de 91(4,39 %).
Aquesta freqUència s'aproxima força a Ia mitjana del
NeolItic europeu de 3,81 % (Frayer 1978). Respecte a
les hipoplàsies, Ia identificació d'aquest tret ha estat
molt difIcil ja que el nivell d'alteraciO post mortem que
ha sofert 'esmalt dentari és elevat, fet que dificulta Ia
observaciá. Tot i aixO, s'ha observat hipoplàsia en les
dues molars inferiors de l'individu N° 894 de Masden-
vergenc, que presenta lInies d'hipoplàsia en un grau lIeu
d'afecció.

Per tal d'obtenir informació sobre aspectes alimenta-
ris de Ia sèrie estudiada, s'ha determinat Ia concen-
traciO d'oligoelements (Sr, Zn, Ba, Cu i Ca) en un
total de nou fragments dos compacte pertanyents a
diferents individus (554, 789, 861, 862, 869, 870, 871,

1.126 ii .131). Només es van analitzar ols fragments
d'os per als quals existia Ia certesa que pertanylen a
diferents individus, per tal de no repetir un individu més
d'una vegada.
Un contingut elevat de Sr i Ba en os pot ser indicador
de dieta eminentment vegetal, mentre que nivells alts
de Cu i Zn poden ser indicadors de dieta més carni-
vora. Obviament, les poblacions humanes son omnI-
vores i, per tant, les concentracions d'aquests elements
poden ser indicadores de a importància relativa dels
diferents recursos alimentaris consumits. La figura 5
presenta les concentracions de cada element analitzat
a les mostres considerades, aixi com en una mostra
d'un herbivor del mateix periode i area geografica com
a referenda. En Ia taula de resultats (Fig. 5), es pot obser-
var com l'index Zn/Ca és unes 2,5 vegades més alt
en les mostres humanes que a l'herbivor. AixO indica-
na que el consum de protelnes d'origen animal és més
alt en el humans. Per contra, l'Index Zn/Ca obtingut
(0,36) és relativament baix. Valors per sobre de 0,60
serien indicadors de consum important de prote'ines
animals o de determinats fruits secs. En canvi, 'index
corregit (OR.) del quocient Sr/Ca és elevat (1,51), igual
que l'Index de Ba/Ca corregit (0,75) en relaciO a l'her-
bIvor, suggerint un important consum d'aliments do-
rigen vegetal.
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Podem dir, per tant, que les restes neolItiques de Ia
comarca del Montsià analitzades, de tractar-se d'una
poblaciO homogènia, podrien haver tingut una dieta
principalment basada en l'explotació de recursos do-
rigen vegetal, probablement corn a conseqüència d'una
activitat agricola intensa, cosa que podria explicar I'e-
levada freqüència de caries observada (1 5,38 %
dels individus 4,39 % de les peces dentàries), res-
pecte a Ia que es pot observar en poblacions caca-
dores-recoIlectores. El consum de cam hauria estat
mitjà i no es pot descartar, per tant, Ia ramaderia corn
a font d'obtenció de protelnes animals, encara que fos
de forma incipient. Els resultats obtinguts, tot i trac-
tar-se d'una mostra molt petita, no son discordants
amb el que caldria esperar d'una poblaciO d'aquest
perlode.
Finalment, cal destacar que de l'estudi global realitzat
amb es restes neolItiques d'Amposta es desprèn que
es tracta d'una collecció amb totes les caracterIstiques
antropolOgiques que normalment s'atribueixen al pen-
ode neolitic, pel que fa als caràcters biometrics i rnor-

mitjana Desviació_______________
estàndard________________

Sr/Ca 9

_____________
0,422 0,378

Zn/Ca 9 0,358 0,118

BaICa 9 0,456 0,058

Cu/Ca 9 0,015 0,040

OR. Sr 9 1,508 1,352

Ba 9 0,749 0,949

Cu 9 0,376 0,098

Zn 9 2,543 0,842

Figura 5. Anàlisi d'oligoelernents en os en Ia sèrie dAm-
posta.

folOgics. El seu estudi, tot i limitat per Ia deficient con-
servaciO i el propi caràcter redult i esbiaixat de Ia
mostra, es revela interessant per a Ia millor compren-
siO de Ia població neolitica de Catalunya, especialment
de les comarques meridionals, mal representades antro-
polbgicament en aquell perIode.
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