
OBJECTIUS

L’objectiu del present treball és analitzar les restes fau-
nístiques derivades de processos subsistencials en jaciments
de Catalunya des del bronze final fins a l’ibèric ple, per tal
d’observar-ne l’evolució i relacionar-los amb els canvis
socials i culturals que van tenir lloc a Catalunya en aquest
període. 

MATERIALS I METODOLOGIA 

El plantejament inicial d’aquest estudi, que compara els
jaciments de Catalunya en funció de tres àrees geogràfiques,
té el seu origen en els models d’assentament durant l’edat
del bronze i la primera edat del ferro explicats per López-
Cachero 2007, i Sanmartí, Santacana (2005) per època ibè-
rica. 

L’estudi sobre l’alimentació càrnia s’ha centrat en primer
lloc en la seva composició (a nivell de macromamífers) i, en
segon lloc, en la comparació entre territoris (costa vs. interior
i Pirineu). Aquesta comparació està basada en el consum d’a-
nimals domèstics vers el d’animals salvatges i, en segon lloc,
en les proporcions de la tríada domèstica (Bos taurus, Sus
domesticus, Ovis aries/ Capra hircus), ja que són les espè-
cies millor representades.  S’ha exclós el cavall i gos perquè,
en ambdós casos, el seu aprofitament primari és puntual i
poc rellevant. 

El mètode d’estudi ha estat l’anàlisi estadística de les mos-
tres faunístiques de caràcter subsistencial (deixalles alimentà-
ries), en els jaciments on la tríada domèstica hi era present
amb un mínim de 110 restes, i on el registre no presentava pro-

blemes evidents de conservació diferencial. Per tal de discernir
si els conjunts procedien d’una mateixa distribució hem utilit-
zat el test del Chi quadrat, amb un cedàs del 95% (diferències
significatives a partir de p=0,05).

Pel que fa al context d’aparició d’aquests materials, en la
pràctica totalitat dels casos procedeixen de reompliments de
reparació i/o preparació dels paviments dels àmbits domès-
tics. Es tracten, doncs, de deposicions secundàries o tercià-
ries de les restes. 

En aquesta síntesi s’aporten noves dades inèdites que
queden citades en l’apartat d’agraïments, i que han permès
ampliar l’estat de coneixement sobre l’alimentació d’origen
carni des del bronze final fins a època ibèrica a Catalunya.

CARACTERITZACIÓ GEOGRAFICA I TERRITORIAL DE LES
ZONES D’ESTUDI

Els 29 jaciments estudiats han estat agrupats en tres
àrees (occidental, oriental i Pirineu) en funció de la seva ubi-
cació. 
1- Barranc de Gàfols, Ginestar, Ribera d’Ebre (Nadal, Albizuri

1999; Albizuri, Nadal 2000).
2- Alorda Park, Calafell, Baix Penedès (Albizuri, Nadal 1999;

Valenzuela-Lamas 2008). 
3- Argilera, Calafell, Baix Penedès (Miró, Molist 1984).
4- Penya del Moro, Sant Just Desvern, Baix Llobregat (Miró et

al. 1982).
5- Turó de Ca n’Oliver, Cerdanyola, Vallès Occidental (Albizuri

1990; Albizuri dades inèdites). 
6- Puig Castellar, Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès

(Nadal, Estrada 2003).
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RESUMEN 
En el presente trabajo se realiza un análisis de la alimentación de origen cárnico a lo largo del Ier milenio a. C. en Cataluña. Por un lado, se
exponen los diferentes registros faunísticos de estas comunidades, y también se compara el consumo de animales domésticos respecto al de
animales salvajes. Uno de los objetivos prioritarios ha sido el de inferir cuáles fueron las interrelaciones entre los yacimientos en cada época,
analizando la homogeneidad o diferenciación de sus registros faunísticos. Asímismo, hemos considerado el volumen de carne aportado por
cada especie –a partir de su peso teórico–y, por otro lado, hemos intentado determinar los posibles indicadores que nos proporciona el regis-
tro faunístico, con el objetivo de perfilar mejor futuras interpretaciones en lo referente a la explotación del territorio. 
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7- Tossal del Moro de Pinyeres, Batea, Terra Alta (Miró, Molist
1990).

8- L’Esquerda, Masies de Roda, Osona (Buxó, Martí 1994).
9- Turó del Vent, Mataró, Maresme (Oliva Benito 1998).
10- Can Roqueta, Sabadell, Vallès Occidental (Albizuri 2008;

Montón, Martínez 1999; Piña, Saña 2004). 
11- Montbarbat, Lloret de Mar, La Selva (Otero, Ramón

1996).
12- Aldovesta, Benifallet, Baix Ebre (Nadal, Albizuri 1999). 
13- Turó de la Font de la Canya, Avinyonet del Penedès, Alt

Penedès (Valenzuela-Lamas 2008b).
14- Olerdòla, Canyelles, Garraf (Valenzuela-Lamas 2009).
15- Sitges UAB, Cerdanyola, Vallès Occidental (Albizuri et al.

en premsa-b). 
16- Moleta del Remei, Alcanar, Montsià (Albizuri, Nadal dades

inèdites). 
17- Sant Martí d’Empúries, L’Escala, Empordà (Casellas

1999a). 
18- Mas d’en Boixos, Pacs, Alt Penedès (Orri dades inèdites). 
19- Mas Castellar, Pontós, Alt Empordà (Casellas 2003).
20- El Vilot de Montagut, Alcarràs, Segrià (Gómez, Nadal

2002). 
21- Els Vilars, Arbeca, Les Garrigues (Miró 1992 dades

inèdites). 

22- Tossal del Molinet, El Poal, Les Garrigues (Gómez 2000). 
23- La Pedrera, Vallfogona de Balaguer-Termens, La Noguera

(Miró 1989). 
24- Illa d’en Reixac, Ullastret, Baix Empordà (Casellas

1999b).
25- Carretelà, Aitona, El Segrià (Albizuri, Colomer 2001-

2002). 
26- Zafranales, Fraga, Huesca (Montón et al. 1988). 
27- Vincamet, Fraga, Huesca (Nieto 2003, dades inèdites). 
28- La Fonollera, Torroella del Montgrí, Empordà (Pons 1977,

1984). 
29- Llo, Cerdanya (Bréhard, Campmajo 2005).

ZONA OCCIDENTAL: La majoria de jaciments es troben
situats a la zona geogràfica coneguda com la plana occiden-
tal catalana. Per la seva proximitat i relació a través de l’Ebre,
s’hi han inclòs alguns jaciments d’aquesta zona com el
Barranc de Gàfols, Aldovesta i la Moleta del Remei. 

La plana occidental catalana se situa dins la part més
meridional de la província de Lleida. Es tracta d’una entitat
geogràfica caracteritzada per un relleu força homogeni for-
mat per extenses planúries, amb el Segre com artèria fluvial
i una situació privilegiada en l’encreuament de diverses vies
naturals de comunicació. 
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Fig. 1. Mapa de Catalunya amb els jaciments citats en el treball.
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El territori que ocupa la conca de l’Ebre, en contrast amb
l’anterior, és una zona eminentment muntanyosa, amb una
gran diversitat de relleus i una important xarxa hidrogràfica
que el vertebra. Aquest territori és la porta d’entrada a la
plana occidental des del Mediterrani. 

ZONA ORIENTAL: Hem agrupat sota aquesta denominació
les comarques costaneres, que estan marcades per la pre-
sència de la serralada litoral i prelitoral, i les valls que es tro-
ben entre elles. 

ZONA PIRENAICA: Aquesta zona està constituïda pels jaci-
ments del Pirineu, tot i que n’hi ha pocs amb estudis arqueo-
zoològics.

ANÀLISI FAUNÍSTICA

EL BRONZE FINAL (1100-775 aC)

ZONA OCCIDENTAL
Aquest moment ve marcat per una crisi significativa que

es va traduir en la disminució del nombre de poblats, la colo-
nització de noves terres (conques dels rius secundaris), una
relativa concentració de la població, així com l’aparició d’un
nou model d’hàbitat. Es tracta dels primers poblats closos,
normalment emplaçats sobre petites elevacions, i amb un
desenvolupament de l’arquitectura en pedra i terra (tovots).
Aquests canvis es produeixen en el marc del que s’ha ano-
menta Grup Segre Cinca III (GSC III) (Alonso 1999; López
2003). 

El patró homogeni en l’explotació del territori (guaret
anual i doble sembra dels camps, primavera- hivern), així com
la disminució dels poblats, no sembla reflectir-se en l’alimen-

tació d’origen carni, molt heterogènia entre els diferents
assentaments (figs. 2 i 3). 

En aquest moment, la zona occidental presenta un predo-
mini absolut dels ovicaprins, seguits dels bovins i dels suins,
que hi són presents d’una manera molt anecdòtica. Tal i com
podem veure a partir del %NRD i del test del Chi quadrat, les
diferències entre els jaciments són significatives en tots els
casos, amb fortes variacions en la representació d’espècies
(fig. 3. Jaciments: Carretelà, Vilot, Zafranales, La Pedrera). 

Aquesta heterogeneïtat podria estar reflectint que els
petits assentaments funcionarien d’una manera autònoma
pel que fa la seva producció ramadera, amb un clar objectiu
d’autoconsum sostenible, destinat a cobrir les necessitats
bàsiques d’unes comunitats amb un baix índex demogràfic i
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Fig. 2. Gràfica en NRD% pels jaciments del bronze final, i gráfica dels percen-
tatges de NRD d’animals domèstics vers el NRD d’animals salvatges.

St.M.
Empúries Fonollera CR- TR CR-DIASA CR- CRV Carretelà Vilot Zafranales La Pedrera

St. Martí Empúries 0 0,0545818 0,0624237 0,0877828 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000008

Fonollera 0,0545818 0 0,8778638 0,0000029 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000134

Can Roqueta TR 0,0624237 0,8778638 0 0,0008307 0,0000000 0,0000000 0,0000004 0,0000000 0,0149240

Can Roqueta-DIASA 0,0877828 0,0000029 0,0008307 0 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Can Roqueta CRV 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0 0,0000004 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Carretelà 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000004 0 0,0000001 0,0000000 0,0000000

Vilot 0,0000000 0,0000000 0,0000004 0,0000000 0,0000000 0,0000001 0 0,0000000 0,0002364

Zafranales 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0 0,0000000

La Pedrera 0,0000008 0,0000134 0,0149240 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0002364 0,0000000 0

Fig. 3. Taula on s’expressen els valors de probabilitat resultants del test del Chi quadrat per al bronze final.
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un baix grau d’explotació dels sòls i acumulació d’excedent
cerealístic. 

A més a més, sembla que es produeixi una certa recupe-
ració de la caça com aport carni complementari de la dieta,
tal i com evidencien els jaciments de Carretelà (Albizuri,
Colomer 2001-2002) i Tossal de Solibernat (Torres de Segre,
Segrià) (Rovira et al. 1996) amb la presència de cabirol, cér-
vol i conill. Aquest fet constitueix un tret distintiu i original de
la zona occidental, que en el bronze final manifesta una certa
recuperació de l’activitat cinegètica que havia anat perdent
força a finals del segon mil·lenni (Gómez 2000). 

Tot i el predomini indiscutible (en %NRD) d’ovicaprins, la
valoració del pes teòric (fig. 8) ha evidenciat que, en aquest
moment, l’alimentació d’origen carni estaria dominada pels
bovins, excepte en el cas del jaciment de Carretelà, on el seu
percentatge és realment baix. 

ZONA ORIENTAL  
Aquest moment està definit per una continuïtat en el

model de poblament iniciat durant el bronze inicial, que es
caracteritza per assentaments situats en terres fèrtils i aptes
pel conreu, on predominen els fons de cabana associats a
algunes fosses de magatzem tipus sitja, i on se suposa una
arquitectura en fang (tovots). Destaca el jaciment de Can
Roqueta al Vallès Occidental, i el de Mas d’en Boixos al
Penedès. A la zona costanera nord s’observen cabanes reta-
llades a la roca mare i construïdes amb materials peribles
com les de La Fonollera, distribuïdes sense cap planificació
urbanística dins d’una tipologia d’hàbitat a l’aire lliure que se
situa a la plana empordanesa principalment, i que conviu
amb una habitació de coves a les zones muntanyoses (Pons
1997). 

En els jaciments d’aquesta zona s’evidencia una major
uniformitat respecte a la plana Occidental pel que fa al per-
centatge en NRD de la tríada. Aquesta major uniformitat
queda palesa amb el test del chi quadrat, que indica l’absèn-
cia de diferències significatives entre els jaciments (fig. 3).

L’absència de diferències en cap cas és atribuïble a un baix
nombre d’efectius, ja que en tots els jaciments seleccionats
el nombre de restes de la tríada és superior a 110.

La figura 2 reflexa la dinàmica que podríem dir “típica” per
aquest període, és a dir, el predomini dels ovicaprins, seguit
dels bovins i després el suids, aquests últims, en un nombre
notablement més elevat que a la zona occidental. A la zona
oriental encara s’accentua més el pes dels bovins pel que fa
al seu aport carni a l’alimentació, tenint en compte el pes teò-
ric de les restes (Forest, 1997-1998). En canvi, l’activitat cine-
gètica té una presència molt minoritària respecte la zona occi-
dental. Només Can Roqueta-CRV, Can Roqueta TR i Sant Martí
d’Empúries presenten petits percentatges d’animals salvat-
ges, que són en tots els casos inferiors al 5% si ho comparem
amb els percentatges de les espècies domèstiques. 

ZONA PIRENAICA
Pel que fa a la zona pirenaica, tant l’occidental com la

central, les escasses evidències suggereixen una ramaderia
on predominen els ovicaprins. Tot i així, a Llo els bovins tenen
una importància similar a les ovelles i cabres, fet que pot ser
degut, segons els autors de l’estudi, a què en aquesta esta-
ció temporal el ramat era conduit durant l’estiu perquè les
vaques aprofitessin les pastures d’alta muntanya. En el cas
de Llavorsí, tot i que només tenim un jaciment de referència
pel bronze final, ens sembla significatiu el fet que els bovins
tinguin una preponderància per sobre dels ovicaprins, i que
els suids tinguin una presència bastant anecdòtica. Això
podria estar relacionat amb les condicions climàtiques de la
zona, i amb una probable baixa densitat de població. 

LA PRIMERA EDAT DEL FERRO (775-550 aC) 

ZONA OCCIDENTAL
L’entrada a la primera edat del ferro ve marcada a la zona

per l’existència de tres tipus d’assentaments: poblats ja exis-
tents durant la centúria anterior que continuen essent habi-
tats, poblats de nova planta vinculats al desenvolupament
d’intercanvis comercials, i poblats de nova planta relacionats
amb la colonització de planes interiors com és el cas dels
Vilars (Arbeca, Les Garrigues). Aquest moment ve caracterit-
zat pel grup cultural anomenat Grup Segre-Cinca IV (Alonso et
al. 1994-1996; López 2003). 

Durant la primera edat del ferro es produeix la consolida-
ció d’una nova estratègia econòmica marcada per l’explota-
ció extensiva de cereals i la prospecció de mercats interiors
per part les factories colonials de la costa. Tot aquest movi-
ment sembla traduir-se en una disminució del nombre de
poblats i en el creixement dels ja prèviament existents.
Aquesta redistribució de la població comportà un progressiu
despoblament de les zones amb un relleu més abrupte, fet
que es pot relacionar amb una clara priorització de les estra-
tègies agràries. 
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Fig. 4. Gràfica en %NRD pels jaciments de la primera edat del ferro.



CANVIS EN L’ALIMENTACIÓ CÀRNIA A CATALUNYA ENTRE ELS SEGLES XII I III AC

165

Tot i que manquen dades per aquest període a la zona,
els dos jaciments que presenten una mostra més amplia la
-Pedrera i el Tossal del Molinet-, han revelat una diversitat
important entre ells a partir dels percentatges de represen-
tació de boví. 

Un dels aspectes que crida l’atenció, i que representa un
canvi pel que fa a l’alimentació càrnia, és la disminució subs-
tancial de l’activitat cinegètica, que quedarà relegada en
aquest moment a una activitat molt puntual, amb percentat-
ges que amb prou feines superen el 10% respecte als percen-
tatges de la cabana domèstica, que arriba al 90% en el cas
de Tossal del Molinet, i al 99% en el cas de la Pedrera. 

Com a conclusió, podríem dir que hi ha un augment con-
tinuat dels ovicaprins respecte la fase anterior, i una variabi-
litat notable pel que fa a la presència de bovins. Aquest fet
coincideix amb un moment de major explotació de la zona de
conreu. Els suids segueixen ocupant el tercer lloc, lluny dels
altres dos taxons.

ZONA ORIENTAL
Tant a la zona de l’Empordà, com al Vallès i a la

Cossetània Oriental, la primera edat del ferro presenta una
continuïtat de les ocupacions a la plana i en l’aparició de
nous assentaments a punts estratègics de les serralades lito-
rals i prelitorals. Un exemple és el cas d’Olèrdola, amb un
potent mur de tanca per protegir els punts més accessibles
del turó. En aquest sentit, cal destacar també la consolidació
d’un hàbitat més estructurat a Sant Martí d’Empúries, on ara
es construeixen cabanes rectangulars adossades. 

Durant la primera edat del ferro, la major presència d’ob-
jectes metàl·lics en les necròpolis d’incineració, s’ha interpre-
tat com a signe evident del desenvolupament de diferències

socials i una vertebració del territori, amb la necròpolis de
Can Piteu (Can Roqueta), o les del grup empordanès com a
grans exponents. 

A la plana, els assentaments es caracteritzen per l’absèn-
cia de fortificacions i la presència de sitges associades a fons
de cabana. Les sitges apareixen a tots el jaciments en petites
quantitats, excepte en el cas de Turó de la Font de la Canya,
Mas d’en Boixos i Can Roqueta, on són més nombroses. Els
assentaments de la plana se situen pròxims els uns dels
altres, formant una xarxa ben tupida d’ocupació del territori
(Mestres et al. 1994-1996). Tot i així, són assentaments que
en general tenen ocupacions molt breus. 

El nombre de jaciments amb estudis arqueozoològics per-
met constatar una certa heterogeneïtat pel que fa a l’alimen-
tació càrnia. Tot i que hi ha jaciments que presenten un regis-
tre més similar i on predominen els ovicaprins (com Barranc
de Gàfols 1, 2 i Can Roqueta-CRV amb un percentatge d’O/C
entre 79% i 81%), d’altres presenten una major proporció de
restes de boví, com és el cas de Sant Martí d’Empúries, o
Turó de la Font de la Canya. 

El test del Chi quadrat ha permès corroborar aquesta
variabilitat (fig. 5) ja que els resultats indiquen que els jaci-
ments presenten diferències significatives entre tots ells.
La variabilitat suggereix que cada jaciment adapta la seva
producció ramadera i la seva alimentació a les necessitats
del grup, i que no hi ha un patró homogeni per tot el terri-
tori.

Tal i com succeïa en el període anterior, l’activitat cinegè-
tica segueix essent clarament testimonial, amb valors que
oscil·len entre el 2% per Can Roqueta-CRV, fins al 5% al Turó
de la Font de la Canya i Barranc de Gàfols, i finalment un 1%
en el cas de Sant Martí d’Empúries (fig. 4).
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Fig. 5. Taula on s’expressen els valors de probabilitat resultants del test del Chi quadrat per la primera edat del ferro.

Turó Font C. Gàfols 1 Gàfols 2 Sitges UAB St.Martí Emp. CR- CRV CR- DIASA Tossal Molin. La Pedrera

Turó Font de C. 0 0,0000000 0,0000000 0,0014097 0,0000000 0,0000000 0,0002969 0,0000000 0,0000000

Gàfols 1 0,0000000 0 0,0204832 0,0000000 0,0204832 0,0000071 0,0002405 0,0000016 0,0000000

Gàfols 2 0,0000000 0,0204832 0 0,0085196 0,0002405 0,0000000 0,0000000 0,0001231 0,0000000

Sitges UAB 0,0014097 0,0000000 0,0085196 0 0,0085196 0,0000000 0,0224221 0,0000000 0,0000000

Sant Martí d'Empúries 0,0000000 0,0204832 0,0002405 0,0085196 0 0,0000000 0,0001231 0,0000000 0,0000000

Can Roqueta CRV 0,0000000 0,0000071 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0 0,0000000 0,0000000 0,0000000

Can Roqueta-DIASA 0,0002969 0,0002405 0,0000000 0,0224221 0,0001231 0,0000000 0 0,0000000 0,0000000

Tossal del Molinet 0,0000000 0,0000016 0,0001231 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0 0,0000000

La Pedrera 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0
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IBÈRIC ANTIC (550-400 aC) I PLE (400-200 aC) 

ZONA OCCIDENTAL
L’entrada al període ibèric representa per a la zona occi-

dental la culminació d’un procés que ve gestant-se des de l’e-
dat el bronze i que és tradueix en l’aparició de les aristocrà-
cies ilergetes locals plenament assentades sobre el territori. 

En aquest primer moment que comprén l’ibèric antic
(550-440 aC), trobem la continuïtat d’alguns dels assenta-
ments que s’havien fundat durant la primera edat del ferro, i
que durant aquesta etapa consoliden el seu urbanisme i aug-
menten el gruix de les seves defenses. Un clar exponent d’a-
quests nous jaciments fortificats són la fortalesa dels Vilars
(Arbeca) o el Molí d’Espígol (Tornabous). En segon lloc tin-
dríem petits assentaments agrícoles i ramaders que estarien
dispersos pel territori i que interaccionarien amb aquest
nuclis emergents. Tot i així, val a dir que aquest moment és
poc conegut fins al moment ja que manquen estudis i exca-
vacions en extensió. 

Entrant més específicament a l’alimentació d’origen
carni, hi ha una certa variabilitat en els jaciments estudiats
que afecta tant als percentatges de boví com als dels suids.
En general, els ovicaprins continuen sent el taxó millor repre-
sentat. 

El tret més distintiu pel que fa al ventall faunístic el tro-
bem en entrar a l’ibèric ple (400-200 aC), moment en què la
plana occidental i la conca de l’Ebre experimenten la màxima
expansió territorial i desenvolupament polític, socioeconòmic
i cultural de la cultura ibèrica (ilergets i ilercavons). La jerar-
quització dels assentaments, originada durant l'ibèric antic
així com l’abandó de molts nuclis perifèrics, ha estat interpre-
tat com un model poblacional que es deriva d’un nou model
econòmic, en el qual l’explotació autàrquica característica
dels períodes anteriors és substituïda per una economia agrí-
cola excedentària (Junyent 1989; Alonso 1999). 

Aquesta nova realitat de major interdependència entre
jaciments, podria estar reflectida al registre arqueofaunístic,
ja que sembla que la composició de l’alimentació càrnia s’ho-
mogenitza a la zona occidental. Tot i l’escassetat de dades,
veiem com tant Vilars com la Moleta del Remei presenten
percentatges semblants per a la tríada: els ovicaprins van del
71% a 68%; en segon lloc trobem els suids, amb valors entre
el 22% i el 19%, i finalment els bovins, amb valors de menys
del 10%. 

L’ibèric antic representa l’increment indiscutible del
ramat porcí a la zona occidental en detriment del boví, que,
tot i que ha anat fluctuant en els períodes anteriors, ara mos-
tra una clara davallada. Probablement, la davallada dels
bovins està relacionada amb l’augment del bestiar porcí, que
substitueix al boví en la dieta.

Pel que fa a l’activitat cinegètica, segueix el mateix patró
que a la primera edat del ferro. Es tracta, doncs, d’una activi-
tat ocasional i clarament secundària que actuaria com a
complement d’una dieta càrnia plenament coberta amb els
animals domèstics. En aquest cas tenim percentatges que
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Fig. 6a. Gràfica en %NRD pels jaciments d’època ibèrica.

Fig. 6b. Gràfica dels percentatges de NRD d’animals domèstics vers el NRD
d’animals salvatges.
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van del 10% al Tossal del Molinet fins a l’1% en el cas de la
Pedrera. 

ZONA ORIENTAL
Durant l’ibèric antic (ss. VI-V aC), diversos indicadors

suggereixen un canvi important en l’organització social i ter-
ritorial també en la zona oriental: aparició de la ceràmica a
torn, increment de la capacitat de les sitges, abandonament
de les antigues cledes, aparició de construccions domèsti-
ques de planta rectangular en pedra, presència d’armes a
les tombes per primera vegada en unes necròpolis que apa-
rentment només reben una part reduïda de la població.
També tenim l’aparició d’assentaments fortificats a la plana,
com seria el cas d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès). Tots
aquests indicadors suggereixen l’existència d’una societat
estratificada, amb una elit militar al capdavant i una pobla-
ció camperola principalment agrícola (Sanmartí, Santacana,
2005; Asensio et al. 2006).

Pel que fa a l’alimentació càrnia, els ovicaprins dominen
el registre a tots els jaciments, seguits pels suids i els bovins.
L’activitat cinegètica durant aquest moment és també un
complement ocasional a la dieta, amb valors que oscil·len
entre el 0,8% i el 5%. Els jaciments de l’ibèric antic de la zona
oriental presenten uns percentatges i un ventall més homo-
geni que els de la zona occidental, fet que podria respondre
a l’estructuració més accelerada del territori, probablement
degut a un contacte més antic i a més gran escala amb d’al-
tres poblacions mediterrànies.

A nivell general, l’ibèric ple (400-200 aC) significa la cul-
minació del procés de jerarquització i organització d’una
estructura estatal, amb l’aparició de l’escriptura com a ele-
ment destacat. En relació a la composició de la dieta càrnia,
els ovicaprins continuen dominant el registre, seguits pels
suins, que experimenten un notable creixement, i els bovins,
la proporció dels quals se situa entorn el 10% (fig. 6a).

El test del Chi quadrat evidencia la homogeneïtzació per
fases cronològiques dins l’ibèric ple: els jaciments del s. IV aC
són més similars entre ells que amb els del s. III aC, i viceversa.
Això ha motivat que es plantegi una certa “globalització” de la
composició de la dieta en aquest període (Valenzuela-Lamas
2008a, 2008b). L’augment de la proporció de porc a gran part
dels jaciments durant el s. III aC es pot relacionar amb l’aug-
ment de població i la conseqüent l’extensió de conreus, consta-
tada a partir d’altres indicadors, com l’augment del nombre de
jaciments i de la capacitat de les sitges. 

Finalment, i referent a l’activitat cinegètica, cal dir que
durant aquesta etapa les restes d'animals salvatges també
són molt minoritàries, amb percentatges que van des del 2%
fins al 10%NRD. 

CONCLUSIONS

La composició de l’alimentació càrnia de les poblacions
que van existir entre finals del II i al llarg del I mil·lenni aC a
Catalunya indica que es tracta de grups d’agricultors que
practiquen una economia mixta. L’agricultura sembla l’activi-
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P. Moro l'Esquerda ALP cent ALP 2a TFC2 Ca n'Oliv2 Olèrdola TV1 TV2 Ca n'Oliv3 ALP 2b Moleta

Penya del Moro 0 0,424189 0,446762 0,179276 0,007627 0,000020 0,000026 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,462698

l'Esquerda 0,424189 0 0,067855 0,114400 0,000454 0,000078 0,000116 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,046812

Alorda Park Barri cen-
tral

0,446762 0,067855 0 0,262967 0,215931 0,000501 0,000077 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,499594

Alorda Park fase 2a 0,179276 0,114400 0,262967 0 0,056129 0,021049 0,002817 0,000003 0,000008 0,000000 0,000011 0,020179

T. Font de la Canya 2 0,007627 0,000454 0,215931 0,056129 0 0,000806 0,000156 0,000004 0,000000 0,000000 0,000069 0,008626

Ca n'Oliver 2 0,000020 0,000078 0,000501 0,021049 0,000806 0 0,150419 0,067843 0,008043 0,000000 0,043651 0,000000

Olèrdola 0,000026 0,000116 0,000077 0,002817 0,000156 0,150419 0 0,414798 0,872177 0,075062 0,003154 0,000001

Turó del Vent 1 0,000000 0,000000 0,000000 0,000003 0,000004 0,067843 0,414798 0 0,020475 0,000000 0,496067 0,000000

Turó del Vent 2 0,000000 0,000000 0,000000 0,000008 0,000000 0,008043 0,872177 0,020475 0 0,027521 0,004201 0,000000

Ca n'Oliver 3 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,075062 0,000000 0,027521 0 0,000000 0,000000

Alorda Park fase 2b 0,000000 0,000000 0,000001 0,000011 0,000069 0,043651 0,003154 0,496067 0,004201 0,000000 0 0,000000

Moleta del Remei 0,462698 0,046812 0,499594 0,020179 0,008626 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0

Fig. 7. Taula on s’expressen els valors de probabilitat resultants del test del Chi quadrat per època ibèrica.
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tat bàsica en la majoria de jaciments, tot i que durant l’edat
del bronze també s’han documentat alguns assentaments
situats en zones de mitja i alta muntanya on sembla existir
una major explotació dels recursos ramaders, segurament
pel tipus d’ocupació temporal i per la realitat ecològica de la
zona. Tot i així, hi ha poca informació sobre les àrees del
Pirineu, i a aquesta mancança caldria afegir-hi la necessitat
de determinar si en aquests assentaments d’alta muntanya
només hi tenim reflectida una activitat complementària, o bé
respon al moviment de ramats produït per grups agrícoles
situats a la plana. 

En general, podem dir que durant l’edat del bronze l’ali-
mentació càrnia es va sustentar en l’explotació de vaques i
ovicaprins, seguits per un consum minoritari de porc (Albizuri
et al. en premsa-a). Com a complement, la cacera de cèrvids
i conills va assegurar un aport proteínic, que es detecta amb
més importància en els jaciments de la plana occidental
catalana , i en canvi no ho fa en els de la zona costanera i
prelitoral. Ja a partir del bronze final, però sobre tot des de la
primera edat del ferro, es comença a configurar de forma
general una ramaderia més especialitzada en l’explotació
d’ovicaprins i porcs, amb una disminució generalitzada de la
carn de boví en l’alimentació (tot i la gran variabilitat en la
representació de la tríada domèstica als diferents assenta-
ments estudiats). 

Pel que fa a la zona de la plana occidental, tot i presentar
un patró homogeni de poblament en el territori, amb l’apari-
ció i difusió dels poblats closos d’arquitectura en pedra i terra
durant el bronze final, no s’observen diferències evidents res-
pecte a l’organització social, que encara se sustentaria en lli-
natges familiars de caràcter igualitari. Aquestes haurien
estès la seva àrea d’influència vers noves terres fèrtils al llarg
de les conques dels rius (Alonso 1999; Junyent 1989;
Junyent et al. 1994; López 2003), evidenciant una estratègia

principalment agrícola en detriment de la ramadera. A la
zona oriental, els percentatges en NRD de la tríada presenten
una major homogeneïtat entre jaciments, fet corroborat amb
el test del Chi quadrat (fig. 3). Aquest fet podria estar apun-
tant una major interdependència i relació entre jaciments, o
bé estratègies econòmiques comunes, i ho estaria fent d’una
manera més prematura respecte a la zona occidental.

La tendència observada per l’edat del bronze, marcada
per l’increment del consum d’ovicaprins i porcs, així com el
decreixent paper de la caça, continua invariable fins l’ibèric
ple. A partir de l’edat del ferro, la importància d’ovelles i
cabres a l’alimentació podria estar reflectint un augment en
la pressió sobre el territori i una necessitat superior de produ-
ir aliment seguint la tradició alimentària de l’edat del bronze
–on el porc té un paper secundari–, tal volta també lligada a
la utilització majoritària del boví en les tasques agrícoles, que
en aquest moment s’intensifiquen notablement. Així doncs,
durant l’edat del ferro la carn consumida sembla procedir
bàsicament d’ovelles, cabres i porcs. 

Tot i que els costums de taula semblen molt marcats per
l’economia, també és veritat que l’agrupació de jaciments
per representació animal (vegeu mapa), ens indica unes
semblances entre els jaciments situats al llarg del riu Ebre, i
entre els situats en la plana pre litoral i litoral. Semblances
que van poder ser adquirides i reproduïdes per contactes cul-
turals entre aquests grups, i que poden respondre a estratè-
gies econòmiques similars. 

Recapitulant, el present treball ens ha permès obtenir una
visió diacrònica de l’evolució de l’alimentació càrnia a
Catalunya entre el bronze final i l’època ibèrica, que ve marca-
da per una progressiva disminució del boví en l’alimentació
acompanyada, durant la primera edat del ferro, per un aug-
ment dels ovicaprins, i a partir de l’ibèric ple, per un major
consum de porc. Ha estat un treball de recopilació i processa-
ment de dades, que també ens ha permès observar el grau de
variabilitat i relació entre els conjunts faunístics de diferents
jaciments catalans. Això, sobretot, ha evidenciat el pas d’un
model de ramaderia basat en el que podríem anomenar una
producció autàrquica, adaptada al tipus de funcionalitat del
jaciment, que tindria el seu origen al neolític i una perduració
fins ben entrada la primera edat del ferro, a una progressiva
especialització i homogeneïtzació dels costums alimentaris
que s’inicià a la zona oriental durant el bronze final, i que a les
zones més interiors no és va produir fins ben entrat l’ibèric
ple. Esperem que de cara al futur la zona de la plana interior
ens ofereixi més dades per tal de poder definir millor els seus
patrons de consum i de gestió de la carn, així com la zona pire-
naica, que fins al moment és la gran desconeguda. 
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Fig. 8. Evolució del pes teòric de la tríada.
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