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INTRODUCCIÓ 

Les restes humanes deIs períodes epipaleo
lític i mesolític estan pobrament representades a la 
Península Iberica, tot i que existeixen dos jaciments 
mesolítics excepcional s a Muge, Portugal (Moita 
do Sebastiao i Cabe~o da Arruda), amb uns 67 indi
vidus, i un altre de recentment excavat a Oliva (El 
Collado, Valencia), on s'han trobat uns 15 indivi
dus. EIs primers estan datats entre 7.240 i 6.300 a.P. 
(Ferreira 1994: 664-674), mentre que el darrer té 
una datació de 7.640-7.570 a.P (Aparicio 1989). 
Ambdós jaciments es troben en zones properes a 
estuaris de rius o a la costa, la qual cosa permetia 
1'explotació intensiva de recursos marins molt 
variats. Aquest tipus d' economia condicionava un 
tipus de vida for~a sedentaria i a més a més, va per
metre un increment en la densitat de població, que 
hauria tingut lloc probablement entre el 8.000-7.000 
a.e. (Ferreira 1994: 664-674). A Catalunya, s'han 
excavat fins ara pocs jaciments importants d'aquests 
periodes (Martín y Vaquer 1995: 35-73), tots d'ells 
en zones d'interior i corresponents presumiblement 
a grups petits de ca~adors-recol·lectors, for~a dife
rents deIs posteriors assentaments humans més grans 
com Muge i Oliva. De tots aquests jaciments, només 
a la Balma de Guilanya (Naves, Solsones) s'han 
trobat restes humanes que es puguin atribuir sense 
cap mena de dubte als nivells epipaleolítics. 

El jaciment, que es troba en una petita vall que 
dona al riu Cardener, prop de Naves (Solsones), va 
ser excavat el 1992 per un equip de la Universitat 
Autonoma de Barcelona (Terrades et al. 1993: 231-
248). Es tracta d'una petita balma reomplerta amb 
blocs caiguts de la comisa i estrats d'argila, on es 
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poden documentar dues unitats arqueologiques, la C 
i la E. En aquesta darrera, datada per Carboni -14 
en 11.460 a.P. (R. Mora, comunicació personal), 
s'han trobat les restes humanes, junt amb un abun
dós conjunt d'indústria lítica i restes faunístiques. 
A la unitat E s'observa un dar predomini del sílex 
sobre la calcaria i altres materials, i els tipus pri
maris que hi dominen són les rascadores lateral s i 
els denticulats (Terrades et al. 1993: 231-248). La 
restes de fauna pertanyen a senglar, cérvol, conill i 
cabra montesa, essent aquesta darrera l' especie més 
representada (Terrades et al. 1993: 231-248). 

Tot i que aquestes restes són molt fragmenta
ries i només permeten una comparació orientativa 
amb els jaciments de Portugal i Valencia, for~a més 
tardans, creiem que és interessant descriure-les deta
lladament, ja que en el futur, si es disposa de més 
restes del període epipaleolític, es podran integrar 
en un context més amplio Així mateix, la datació de 
que es disposa actualment converteix les troballes 
de la Balma de Guilanya en una de les restes huma
nes més antigues de Catalunya. 

DESCRIPCIÓ DE LES RESTES 

Peces dentaries 

Hi ha un total de 10 dents, de les quals 9 per
tanyen amb seguretat a la dentició adulta, mentre 
que l' altra és una dent decídua, pero conservada 
probablement durant la vida adulta. Corresponen a: 
11 dreta, 12 esquerra, e dreta, Pm

i 
esquerra, Pm4 

esquerra, MI dreta, MI esquen'a, M dreta, M3 dreta, 
i una canina superior de llet. 



No hi ha cap dent repetida, el desgast oc1usal 
i interproximal i la mida són semblants. Tot aixo 
sembla indicar que totes les dents poden peramyer 
a un mateix individuo 

El desgast s 'ha observat seguint l' escala de 
Holly-Smith (1984: 39-56), i la hipopIasia a partir de 
l'escala de Brothwell (1981). 

Canina superior? 

És una dent decídua, per la mida de la rel i 
del coll, i per la forma de la corona a la zona cer
vical. Es tracta d'una canina superior, per la gran 
constricció cervical que presenta i per la forma glo
bosa que s'intueix a la corona. La rel no mostra sig
nes de reabsorció. Presenta la corona anormalment 
desgastada, i el patró de desgast, que té dues ves
sants, no és típico Un grau de desgast semblant 
només es podria assolir en una dent de llet que mos
trés una persistencia en l' edat adulta, la qual cosa 
explicaria també la manca de reabsorció radicular. 
Hi hauria hagut dones, una impactació i una inc1u
sió del caní definitiu. Aixo precisament és més fre
qüent també en els canins superiors que ens 
inferiors. 

El dHimetre vestíbulo-lingual a nivell del coll 
és de 5,6 mm. En aquestes dents, el dUlmetre v-i 
prop del coll esta proxim al diametre v-l total de la 
corona. La mitjana d'aquest diametre en les cani
nes decídues superiors actual s és de 5.4 mm. Així 
dones, s'integra perfectament en la variabilitat d'a
questes dents. 

Primera incisiva inferior dreta 

Es una peya de la dentició definitiva, ben con
servada, amb un desgast oc1usal moderat i sense 
senyals de carrall. Presenta lleus línies d'hipopla
sia en el tery inferior de la corona. 

Segona incisiva inferior esquerra 

Dent ben conservada, amb desgast oclusal 
moderat i una única línia d'hipoplasia important, 
situada a mitja alyada de la cara vestibular. 

Canina inferior dreta 

Dent ben conservada. Presenta hipoplasia de 
tipus mig, que es manifesta en forma de nombro ses 
línies i depressions en el tery inferior de la corona. 
El desgast és moderat, i mostra l'exposició de la 
dentina. 
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Primera premolar inferior esquerra 

Dent ben conservada, amb desgast lleu. 
Presenta lleugeres línies d'hipoplasia a la zona cer
vical. Restes de diposits de carall a la cara lingual. 

Segona premolar inferior esquerra 

. Dent ben conservada, amb hipoplasia de tipus 
lleu. La cara vestibular esta lleugerament erosionada 
post mortem. Signes debils de carrall a la cara lingual. 

Primera molar inferior dreta 

Dent forya erosionada extemament, amb l' a
rrel mesial trencada. Les arrels no estan fusionades. 
La corona presenta un patró de cinc cúspides (patró 
en Y5). El desgast ha provocat que es vegi la den
tina, especialment en les cúspides buccals. No pre
senta senyals evidents d'hipoplasia. Té una faceta 
de desgast interproximal en la cara mesial, degut al 
contacte amb el segon premolar. 

Primera molar inferior esquerra 

Dent mal conservada, especialment les dues rels, 
que presenten un grau elevat de fusió. La corona mos
tra també el patró Y5. El desgast és menys accentuat 
que per l' altre molar. La dentina només s' observa en 
una de les cúspides. A la zona central de la cara oc1u
sal, presenta un canes penetrant, que afecta la denti
na, i que es va originar en una de les valls. Té una faceta 
de contacte interproximal amb el segon premolar. 

Segona molar superior dreta 

Peya ben conservada. Les rels estan quasi com
pletament fusionades. Té un patró de quatre cúspi
des, i un desgast lleu, que no arriba a afectar la 
dentina. Presenta una única línia d'hipoplasia, bé 
que forya marcada, just damunt de la línia amelo
cementaria. Té una faceta de contacte interproxi
mal que correspon a la primera molar. 

Tercera molar superior dreta 

Peya ben conservada, amb un patró de quatre 
cúspides. Presenta un desgast molt lleu, que només 
ha arrodonit l' esmalt de les cúspides. Les arrels estan 
completament fusionades. Línies lleus d'hipopla
sia. Mostra quatre perforacions d' origen cariós, 
repartides per les valls de la cara oc1usal, que només 
han afectat l'esmalt. No té faceta de desgast inter
proximal a la cara mesial. 



DENT DESGAST HIPOPLASIA CARIES DIAM.M-D DIAM.V-L 

I¡ d 4 lleu 5.3 5.3 

12 e 4 lleu 6.1 6.1 

C,d 4 moderada 6.6 7.1 

Pm3 e 3 lleu 6.2 7.8 

Pm4 e 2 lleu 7.4 8.2 

M¡e 3 absent 11.4 11.2 

M¡d 4 absent 10.7 11.1 

M2 d 3 lleu 9.8 11.4 

M3 d 2 lleu 4 9.5 10.3 

c' ? 8 

TAULA 1: Resultats de l'estudi metric (diametres Mesio-Distal (M-D) i Vestíbulo-Lingual (V-L» i paleopatologic 
de les peces dentaries de la Balma de Guilany!l. 

Estudi metric de les peces dentaries 

S'han pres mesures dentaries de les dents que 
conservaven la corona, amb l'ajut d'un calibre digi
tal, seguint la metodologia classica descrita per Olivier 
et Demoulin (1978). S'han obtingut dues variables 
(expressades en milímetres), el diametre Mesio-Distal 
(DIAM.M-D) i el dÜlmetre Vestíbulo-Lingual 
(DIAM.V-L). EIs resultats es mostren a la Taula 1. 

Si es compara l'individu de Guilanya amb els 
valors rnitjans de l'Oliva (Pérez-Pérez et al. 1995: 
243-256), s'observa com els valors metrics de les 
dents d' ambdós jaciments són forc;:a semblants, tot 
i que els de l'Oliva són cronologicament posteriors. 
Només la primera incisiva és clarament més petita 
a Guilanya. Així mateix, les dades metriques de les 
dents de Guilanya, no es diferencien significativa
ment deIs valors rnitjos de les mostres mesolítiques 
de Franc;:a (Flechier et Verdene 1974: 237-269). El 
fet de que algunes de les dents, especialment les 
incisives, siguin forc;:a petites, es podria interpretar 
per un efecte de dimorfisme sexual. 

Patologies i indicadors d'estres 

Caries 

Hi ha 5 caries oclusals, distribuIdes en dues 
dents, del total de 10 dents presents (Taula 1). Aixo 
representa un percentatge d'un 20 % de dents amb 
caries, tot i que la mostra no és obviament signifi
cativa. Aquesta elevada prevalenc;:a de canes és forc;:a 
inusual en el context del període epipaleolític i meso
lític europeu, en el qual Frayer (1987: 9-25) ha esti
mat en 1.5 % (n=3894 dents) la frecuencia de canes. 
A la mostra de La Oliva, només un 2.7 % de les 
dents (d'un total de 260) presenten caries (Pérez-
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Pérez et al. 1995). En canvi, en eljaciment de Muge, 
un 6.7 % d'un total de 1300 dents presentaven 
aquesta patologia (Frayer 1987). 

Hipoplasia 

Les hipoplasies són interrupcions en el procés 
normal de formació de la corona dentaria, que que
den registrades en forma d'unes línies o depressions 
en la superfície de l'esmalt. Així, la hipoplasia és un 
reflexe de qualsevol disrupció metabOlica que afec
ti al procés d' amelogenesi (Kreshover 1960: 161-
167). Els motius pels quals es formen les hipoplasies 
són, pero, múltiples, i en molts casos independents de 
l'estat nutricional de l'individu (Neiburger 1990: 
231-232). El valor de la hipoplasia s'hauria de bus
car a nivell poblacional i no individual (Goodman 
1991: 461-462), i s'hauria de considerar com un indi
cador general de pressió ambiental soferta. 

La major part de les dents de Guilanya presen
ten línies hipoplasiques lleus o moderades (Taula 1). 
El fet de que es trobin tan en les inicissives com en 
la segona molar (la corona de la qual s' acaba de for
mar al vuit anys), indiquen que l'estres al qual va 
estar sotmes aquest individu va tenir lloc durant un 
període de temps relativament gran, que abarca des 
del naixement fins als vuit anys, aproximadament. 

Estudi microscopic 

De les dents de Guilanya es van obtenir repli
ques, aplicant un plastic dissolt en cloroform, el 
Triafol (Balzers Union), que es despren sense pro
blemes un cop s'ha assecat. La replica es metal·litza 
amb una capa d'or de 400 Á de gruix, i s'observa 
en un Microscopi Electronic de Rastreig (Hitachi 
s-2300), a diferents augments. 



FIGURA 1: Estri es atribll·'bles a tasques manipulatives 
rea lit wdes amb la de nti ció anterior. a I'esmalt de la cara 

vesti bu lar de la primera incisiva inferi or dreta de la Balma de 
GlIi lanya. observada a ISO auglllents. 

Habits culturals 

Les microstriacions que s'atribueixen a la dieta 
(basicament, degudes a la presencia de fitolits) tenen 
une ca racterístiques comunes, espec ialme nt una 
ampl a la fon;:a constant (entre 1 i 10 fJm ). En alguns 
e tudi s experimental s, s' ha observat que partícules 
mineral de diferents diametres, produe ixen estri es 
d 'ampl ada similar, la qual cosa indica que I' ampla
da de les estri es es un pobre indicador de die ta. Hi 
ha pero, es tries que presenten una g ran amplada, 
que es troben di stribu·ides pre fere ntment a la denti
c ió anterior, i que semblen correspo ndre a manipu
lacion del tipus de subjectar entre les dents i estirar 
a p e nfo ra a lgun materi a l dur i fibrós (Ryan and 

Johan o n 1989: 235-268). Hi ha diferents testimo
ni tnografi cs sobre grups moderns de ca¡;:ador -
recolecto rs que podrie n produir estri es semblants. 
Pe r di stin g ir aquestes estri e d ' origen c ultural de 
les produ·r·des per la dieta s' han de tenir en compte 
factors com la loca lització de les estri es, densitat, 
o ri e ntac ió , di tribució, etc. , apart d ' una amplada 
mínima , que podri a estar a l vo lta nt de 20 fJm 
(La lueza 1992: 140-155). 

En la cara oc lusal de la segona canina dreta es 
poden veure, amb el Micro copi Electronic, a lgu
nes d 'aquestes estries culturals, d ' unes 25 pm d ' am
pI ada, ig ua l que en la cara vestibular de la primera 
inc is iva dre ta. Tot i que en altre indi vidu s' han 
trobat e n gran quantitat (Lalueza 1992: 140- 155), 
la seva pre e nc ia en e l cas de Gui lanya indicaria 
tamb ' I' utilització de la dentició anterior per a sub
jectar a lgún tipus de mate ri a l abras iu , El baix nom
br d ' aquestes estri es presents podria ser degut a la 
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FIGURA 2: Aspecte intern de l salc observat a la cara Illesial de 
la segona mo lar superi or dreta, observa! a 100 augments en e l 
microscopi e lec tra ni c . Es pot vellre COIll I' interi or del sa le es 

troba fonalll ent estri al. fenomen prod uH probablelllent per r acció 
repeti da de fer-hi passar un materi al fibrós i abrassill . 

joventut de l' individuo En la F igura 1 es pot obser
var I'aspecte de la cara vestibular de la primera inci
s iva infe ri o r dre ta de Gu il a nya . E s pode n veure 
algunes g ruixudes es tri es c ulturals e n sentit pe r
pendicul ar a l pl a oc lusal de la dent. 

A la cara mes ia l de la segona molar superior 
dreta, s' observa a 30 augments, amb la lupa bino
cular, una zona o n es marca una Ileugera depress ió, 
i que es troba just per sota de la faceta de desgast 
interproximal produ"ida per contacte amb la prime
ra molar. Observada amb e l microscopi electronic 
(Figura 2), aquesta area es presenta fortament estria
da . Les es tri es só n mo lt fin es (a l voltant d ' 1 pm 
d 'amplada) i nombroses, parale les entre sí, i di spo
sades e n un sentit ho ritzonta l, parale l a l pla de la 
línia amelo-cementari a i a l pla oc\usal. L'explicació 
d ' aquesta abrass ió c ultura l po t se r diversa. 
Probablement, es basa e n l' aprofital11ent de l' espai 
interproxil11 al e ntre dues molars COI11 a sistema de 
guia d'algún materialllarg i fibrós. Tot i que entre les 
molars de restes foss il s ' han descrit desgasts inter
proximals espec ials, atribuüs majoritariament a I' ús 
repetitiu d 'escuradents (Puech and Cianfararu 1988: 
665-668, Frayer and Ru sell 1987: 393-405, Turner 
1988: 664-665, Formicola 199 1: 85-86, Lukacs and 
Pastor 1988: 377-398, entre d 'altres), no sembla que 
la morfo logia observada en aq uest cas, tant a ni vell 
macroscopic com microscopic, sigui la mateixa, Els 
so les interproximals típcs, presenten al microscopi 
e lectronic una aparen¡;:a general suau i po lida. El fe t 
de que I' esmalt de la dent de Guilanya estigui fo r
tament estri at suggereix més una interpretació selll
bl ant a la don ada per Brow n and Molnar (1990: 
545-553) pe ls so lcs ob ervat en aborigens austra
li ans, i que aq ues ts autors van atribuir a a lgun tipus 



de treball amb fibres vegetals o tendons animals. 
Brown (1991: 86-87) va afegir una altre interpreta
ció; la possible neteja deIs espais interproximals 
amb algun tipus de material fibrós. 

Esquelet post-cranial 

Falange 

Es conserva també una falange humana, que 
per la seva forma i dimensions, correspón proba
blement a la falange distal del dit petit de la ma 
dreta. 

La base de la falange és lleugerament concava, 
de forma triangular. La dütfisi és lleugerament con
cava en la I,eva cara palmar, i recta en la seva cara 
dorsal. En :,ecció longitudinal, l'epífisi proximal és 
més alta que la distal, que és molt plana i esta expan
dida lateralment, en la forma semicircular caracte
rística de les 3" falanges. La morfologia dels extrems 
de la falange és típica humana. La mida i la forma 
general indiquen que correspón a un dit V. Per la 
lleugera asimetria de l'extrem distal respecte del pla 
sagital, podria tractar-se d'una falange de la ma 
dreta. 

S'han pres diverses mesures (en milímetres), 
seguint el¡, criteris expressats a Musgrave (1975: 
59-69). EIs resultats es mostren a la Taula 11. 

Variables Guilanya 

Longitud miLXima. 12.5 
Diametre trwsversal a la meitat de la diMisi. 4.2 
Diametre dcrso-palmar a la meitat de la diafisi. 3.2 
Diametre tnmsversal a l'epífisi proximal. 8.4 
Diametre dorso-palmar a l'epífisi proximal. 5.6 
Diametre transversal a l' epífisi distal. 5.2 
Diametre dorso-palmar a l'epífisi distal. 3.0 

TAULA 1.I: Mesures metriques de la falange distal de 
Guilanya (en mm), seguint la metodologia de Musgrave 

(1975: 59-69). 

Radi 

DeIs ossos llargs de l' esqueIet post-craniaI, 
només s'han trobat part de la diafisi del radi esque
rre, d'aspecte fon;a gracil. Es conserva la tubero
sitat bicipital i la zona central de la diafisi, amb la 
seva cresta ossia característica poc desenvolupa
da. És vis ible, a més a més, el foramen nutrici del 
radio 
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EDATISEXE 

Tot i que les primeres molars tenen un desgast 
oclusal moderat, aquest disminueix progressivament 
en el M2 i el M3, la qual cosa reflecteix el període 
de sis anys que hi ha entre l' erupció de cada molar. 
El mateix es pot observar en el desgast interproximal 
i en el nombre d'estries vestibulars. El M3 quasi no 
presenta desgast oclusal, té molt poques estries i no 
mostra signes de contacte amb el segon molar. Al 
Microscopi Electronic de Rastreig, es poden veure 
perfectament els prismes d'esmalt dentari a la cara 
vestibular dels M3. 

En canvi, l' arrel esta ja perfectament forma
da. Tot aixo indica que es tractava d'un individu 
adult jove, que ja presentava el tercer molar emergit 
i amb funció oclusal, pero que encara no havia tin
gut temps de desgastar-se per l'ús. Aquestes consi
deracions permeten situar l'edat de l'individu entre 
els 20 i els 25 anys. 

L' atribució del sexe és més dubtosa. La den
tició es pot considerar relativament petita, si es té 
en compte l'antigüetat de les restes de Guilanya. 
Aixo es fa especialment pales en l'incissiva i en la 
canina, que és a més a més la dent que presenta un 
major dimorfisme sexual. La petita mida general 
del radi, el poc desenvolupament de la cresta i el 
petit perímetre mínim pres sota la tuberositat bici
pital, ens confirmen que pertanyia a un individu 
de sexe femení. Tots els factors recolzarien la pos
sibilitat de que es tractés d'un individu de sexe 
femení. 

CONCLUSIONS 

Les restes humanes de Guilanya comprenen 
10 dents, 9 de les quals són de la dentició adulta, 
principalment mandibular, i l'altre és una canina 
decídua extremadament desgastada, que probable
ment va persistir en la vida adulta, per una inclusió 
de la dent definitiva. Es conserva també una falan
ge distal del dit petit de la ma dreta i part de la dia
fisi del radi esquerre. 

Les restes de Guilanya semblen correspondre 
a un únic individu, que seria un adultjove (entre 20 
i 25 anys), segurament de sexe femení. L'edat s'ha 
diagnosticat a partir d'una edat mínima determina
da per la presencia de les terceres molars, i una edat 
maxima, obtinguda a partir del desgast dentario El 
sexe s'ha diagnosticat en base a la mida de les dents, 
pero especialment, en base a les dimensions i a la 



gracilitat del radio Les dents, amb excepció de la ter
cera molar, mostren un desgast moderat, general
ment amb exposició de la dentina. La majoria de 
les peces dentaries presenten hipopHlsia de tipus 
Heu. Hi ha un total de cinc drries, repartides en dues 
de les 10 dents (1 en la primera molar inferior esque
rre i 4 en la tercera molar superior dreta). 

Per la seva mida, (considerant els diametres 
vestibulo-linguals i disto-mesials) les dents de 
Guilanya s'inclouen perfectament dins la variabili
tat observada en altres jaciments europeus contem-
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poranis i fins i tot posteriors, i s'integren en la ten
dencia a la reducció dentaria observada desde'l pale
olític superior fins a l' actualitat. 

La presencia d' estries de gran amplada orien
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