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Introducció 

No és pas el nostre proposit, si més no en aquesta 
ocasió, reinterpretar de manera global la recerca rela- 
cionada amb els orígens i la difusió de la producció 
de recursos vegetals a l'area mediterrania peninsular. 
M@s aviat volem esmenar el desconeixement empíric 
que es pateix en la interpretació de la preskncia de 
llavors i fruits en els jaciments arqueologics, per dis- 
cernir aspectes del coneixement relacionats amb els 
orígens i l'adopció de l'agricultura. En aquest sentit, 
si no volem ser arrossegats per la temptació de ser 
convertits en mers acumuladors de dades, la nostra 
recerca s'orienta a generar dades per puguin ser inte- 
grades i explicades en la teoria general. De ben segur 
que haurem d'obviar discussions sobre mecanismes 
de canvi tkcnic i connotacions rellevants de les socie- 
tats post-paleolítiques, problemes d'adaptació de les 
societats cacadores-recol.lectores als canvis de 1'Holo- 
CC, i llur recurrkncia a l'adopció d'espkcies vegetals 
domkstiques, perqui: seria el tema i la discussió d'un 
treball més ampli. 

D'una banda, aquestes exempcions provenen de 
l'cscassetat de documentació arqueobotanica en els 
jaciments arqueologics, i, de l'altra, aquesta proble- 
matica no és provocada, en particular, per l'abdncia 
de dades empíriques, sinó més aviat per l'escas inte- 
rks que hi demostren la majoria de investigadors d'a- 
questa zona. Altrament, es volen propiciar elements 
que invitin a la reflexió per reestudiar i reinterpretar 
el material arqueobotanic amb objectius més amplis 
dintre del context global de l'analisi arqueolbgica. 
Aquesta declaració té fonament i arguments justifica- 
bles perquk, arran de l'kmfasi posat pels arqueolegs 
cn l~explicació de fets economics extrapolats de la do- 
cumentació arqueobotanica sense tenir en compte 

que aquest registre era molt limitat i es fonamentava 
en la mera descripció d'uns elements que no podien 
per se inferir realitats culturals amplies, ha desvirtuat 
la variabilitat causal del registre arqueobotanic, que 
pot interpretar-se en funció de molts altres factors. 

La simplicitat dels models actuals per explicar els 
orígens i l'adopció de l'agricultura a la Península no 
serveix per construir un model teorico-explicatiu de 
gran abast i, si volem reeixir a partir de les dades 
arqueobotaniques sobre l'agricultura de la nostra zo- 
na, hem de convertir els nostres estudis en elements 
analítics formals amb explicacions i interpretacions 
que s'integrin en el conjunt de dades que es recuperen 
de l'analisi arqueologica, contemplades dins d'un 
marc teoric global. Altres veus més notables se n'han 
fet ressb de manera persistent en denunciar l'estat 
que la investigació arqueolbgica prehistorica pateix 
arran de la manca de plantejaments tebrics que con- 
templin i enfoquin problematiques d'ampli abast 
(AA.W., 1987; M I R ~  i BOSCH, 1990). El contingut 
específic d'aquesta revisió no s'ha de plantejar sola- 
ment a nivell de Catalunya, sinó que s'ha d'aplicar 
també a tota la franja mediterrania peninsular, on 
basicament es documenta el registre arqueobotanic 
més antic amb presencia de plantes domkstiques en 
cultiu (Cova de l'Or, Beniarrés; Cova de les Cendres, 
Moraira), encara que esperem que prdximes investi- 
gacions tant al sud com al nord d'aquesta regió poden 
difondre noves dades. 

Evolució de les plantes domkstiques i de l'agricultura 

No ens sembla adient aturar-nos a exposar, de 
manera detallada, els diferents punts de vista sobre el 
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canvi relacionats amb l'adopció i la difusió de l'agri- 
cultura, perquk estan profusament documentats en 
diferents treballs en relació al difusionisme (ER- 
ROUX, 1976; HOPF, 1987; ZOHARY i HOPF, 1988), 
autoctonisme (DENNELL, 1983; BUTZER, 1984), o l'a- 
culturaei6 (GUILAINE, 1 976). Recentment, i a nivell 
de Catalunya, alguns autors han ressenyat un model 
global basat en el desenvolupament de la teoria acul- 
turacionista ( M I R ~  i BOSCH, 1990). 

Les caracteristiques de classificació i sistematitza- 
ci6 botanica de restes vegetals registrades (principal- 
ment de cereals) assenyalen, atenent els documents ar- 
queobotanics dels jaciments arqueolbgics i de l'origen 
dc les arees de distribució de les espkcies silvestres, la 
zona del Prbxim Orient com a possible lloc per cercar 
cls orígcns dels conreus. De la mateixa manera, també 
ho constaten els elements sincrbnics estratigrafics que 
cs poden seguir en el procés de l'agricultura dYOrient a 
Occident al llarg de diversos millennis, principalment 
entre el VIIIk i VI6 (ZOHARY i HOPF, 1988). 

Ida preskncia de plantes domkstiques a la regió 
mcditcrrania occidental peninsular es presenta, 
doncs, en el primer Neolític occidental basat en una 
economia vegetal fortament orientada al conreu de 
ccrcals i lleguminoses, i estableix una certa predispo- 
sició a admetre que tinguin una procedkncia forania. 
Si es pot fer un seguiment forga acurat per als cereals, 
en el cas de les lleguminoses el problema esdevé més 
complex, perquk els possibles centres d'origen i difu- 
sió d'algunes continuen sense documentar (ZOHARY i 
SPIEGEL-ROY, 1975; Bux6 i CAPDEVILA, en premsa). 
A mCs, la seva manifestació en jaciments mesolítics 
genera una problematica que, ara com ara, no esta 
totalment resolta. 

Els treballs realitzats a la cova de Franchthi (GrB 
cia) posen de manifest la possibilitat d'un seguiment 
en detall d'una seqiiencia molt acurada de la potencia- 
litat de la recol.lecciÓ de plantes en el medi ambient, 
per part de cacadors-recol.lectors, des del Mesolític 
fins al Neolitic, assenyalant la possible aparició d'una 
protoagricultura a Grkcia ben desenvolupada i emfa- 
sitzant la possibilitat d'una domesticació en sentit am- 
pli (HANSEN, 1980). 

Els treballs de la Balma de 1'Abeurador (Franga) 
tambk apunten en aquest sentit. En aquest jaciment, 
es destaca, en contextos Mesolítics (10500-8500 BP), 
la presencia espectacular de restes de lleguminoses 
indígenes de la regió, i es considera la possibilitat que 
aquesta activitat formés part d'un incipient conreu 
(VAQUER et alii, 1986), malgrat no tenir, segons altres 
autors, cap consequkncia posterior en I'aparició de 
lhgricultura a la zona (VAN ZEIST, WASILYKOVA i 
WEHRE, 1991). D'altres es mostren més prudents 
quan es destaca aquest estadi de protoagricultura 
(MARINVAL, 1988), i algunes veus recents constaten 
la possibilitat que aquestes llavors fossin aportacions 
realitzades per ocells (WATTEZ, com.ora1). 

Un altre jaciment que discuteix l'explotació in- 
tensiva de recursos vegetals per part de cagadors- 
recol.lectors es troba en els nivells Mesolítics de la 
Grotta dell'uzzo (Sicília), on es destaca la preskncia 
de petites quantitats de lleguminoses i de fruits pro- 
cedents de la natura (COSTANTINI, 198 1). 

No obstant aixb, no sembla, a part de Franchthi, 
que aquests trets d'incipient agricultura o d'explotació 
intensiva de recursos vegetals silvestres tinguin efectes 
per a la continu'itat en els jaciments posteriors neolítics, 
de la mateixa manera que sembla plausible observar 
que tampoc aquestes activitats no estan generalment 
documentades en altres conjunts mesolítics. 

Més enlla de l'atracció que escau dels resultats 
que es presenten al sud de Franga, a l'area mediter- 
rania peninsular hi ha poques troballes en jaciments 
pre-agrícoles mesolítics, encara que es tracta de pro- 
ductes de la recol-lecció efectiva de plantes locals: ara- 
nyons (Prunus spinosa) a 1'Abri de El Gai (M.P. 
RUAS, inkdit), avellanes (Corylus avellana), glans 
(Quercus sp.), nous (Juglans regia) i pinyons (Pinus 
sp.), al Cingle Vermell (VILA et alii, 1985); avellanes 
(Corylus avellana), glans (Quercus sp.) en el Roc del 
Migdia (Bux6, 1988) i avellanes a Sota Palou (CAR- 
BONELL et alii, 1985). (Fig. I )  

Fig. I .  Mapa de jaciments Mesolítics i Neolítics mediterranis pe- 
ninsulars amb restes de llavors i fruits. l .  Cingle Vermell, 2. Abric 
El Gai, 3. Roc del Migdia, 4. Sota Palou, 5 .  Cova de Les Cendres, 
6. Cova de L'Or, 7. Cova de la Recambra, 8. Cova de La Sarsa, 9. 
Cova del Llop, 10. La Pastora, 11. Cova de Can Sadurni, 12. Cova 
d'en Pau, 13. Cova 120, 14. Guixeres de Vilobí, 15. La Draga, 16. 
Mines de Can Tintorer, 17. Plansallosa, 18. Bobila Madurell, 19. 
Cova del Toll, 20. C. del Bajoncillo, 2 1. C. de 10s Murcitlagos, 22. 
Cueva de Nerja, 23. Cueva del Toro. 

Evolució diacronica de l'ús de les plantes: la documen- 
tació arqueobotanica actual 

L'area mediterrania de la Península Ibkrica té 
unes caracteristiques i unes condicions extremada- 



ment variades quant a paisatge, clima i flora segons 
els diversos dominis geografics, de manera que sera 
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important redefinir clarament les influkncies i els 
trets de cada un d'ells, i alhora clarificar que no s'ha 
de considerar que els orígens de l'adopció de l'agri- 
cultura hagin de passar de la mateixa manera a tot 
arreu. 

La preskncia de plantes domkstiques en aquesta 
zona es documenta durant el Vk mil-lenni (més aviat 
a la segona meitat). Les plantes conreades es presen- 
ten de manera simultania amb el món de les cerami- 
ques impreses (el denominat cardial) i es destaca la I 

preskncia de totes les espkcies de cereals, especial- 
ment representades per blats nus (Triticum durum/ 
aestivum o Triticum aestivo-compactum), ordi vestit i 
ordi nu. La preskncia de lleguminoses era considera- 
da en anteriors treballs com una incorporació més 
tardana (HOPF, 1987), per6 les troballes ulteriors d'a- 
quests vegetals domesticats discuteixen aquesta pos- 
sibilitat, com suggereix lYanAlisi a la cova de les Cen- 
dres (Bux6 i CAPDEVILA, 1990; i en premsa). En el 
món Atlantic la documentació actual fa referkncia a 
una presencia més tardana de domesticats, essent per 
primera vegada citats a 1'Eneolític/Calcolític o en 
conjunts campaniformes (PINTO DA SILVA, 1988). Fig. 2. Jaciments de la Mediterrania peninsular amb rcstcs dc Ila- 

Els escassos, fins ara, conjunts carpologies no abo- vors i fruits. 

nen la idea, de manera acurada, de quina és la pro- 
gressió de la importancia dels recursos vegetals en les provocat per la manipulació humana (Bux6 i CAP- 
comunitats mediterranies del Llevant, Nord o Sud DEVILA, 1990). La conservació de restes vegetals pro- 
Peninsular, i limiten el grau de coneixement de la cedents de la recol~lecció directa de l'entorn afegeix, a 
seva recepció en els conjunts de ca~adors-recol.lec- més, que aquests productes haurien estat consumits 
tors. El registre actual estableix que l'aparició de ve- directament, sense cap tipus de manipulació prkvia, 
getals conreats, com de la ceramica, és sobtada i no es de manera que serien poques les probabilitats de ser 
contempla ni transició ni situació inferible. Les hipo- preservats. Només ens hem de fixar en els vegetals 
tesis relacionades amb la possibilitat d'una intensifi- conservats, principalment pinyols o núcules de frui- 
caci6 de la recol~lecció de vegetals amb incidkncia di- ters, encara que en el cas de les glans es podria haver 
recta sobre l'entorn en les comunitats de finals del realizat alguna mena de manipulació tal com ho de- 
Pleistock ( M I R ~  i BOSCH, 1990) continuen essent poc mostren alguns casos (Buxb i CAPDEVILA, 1990). 
contrastades perquk el registre arqueobotanic és for- Les primeres referkncies de plantes domesticades 
Ca migrat, encara que poden ser avalades per l'apari- s'obtenen principalment de jaciments de la regió del 
ció de vegetals recol-lectats en els jaciments, dades Llevant. La Cova de I'Or (Beniarrés) és, sens dubte, 
carpologiques gens freqüents en els jaciments més un dels principals jaciments que documenta totes les 
antics, i tal vegada per les analisis paleoecologiques espkcies cerealístiques. Associat a un Neolític car- 
(per a Catalunya, BURJACHS, 1990; Ros, 1988; o per dial, amb datació C14 de mitjan Ve milalenni, avala la 
al llevant i sud peninsular, BADAL, 1987; VERNET et preskncia de blats, Triticum monococcum (espelta pe- 
alii, 1987). tita), Triticum dicoccum (pisana) i Triticum aestivo- 

Malgrat aquest descarrec, no hem d'abandonar la compactum (blat comú-compacte), juntament amb 
problematica que afecta la conservació de les restes ordis, Hordeum vulgare (ordi vestit) i Hordeum vul- 
de llavors i fruits en els jaciments arqueologics, factor gare var. nudum (ordi nu) (HOPF, 1966; L ~ P E Z ,  
que hem de tenir en compte quan es valora la preskn- 1980). En canvi, en cap dels dos estudis realitzats no 
cia de recursos vegetals en les comunitats de finals es descriuen la predncia de lleguminoses. Juntament 
del Pleistoce. Recordem que perquk es conservin i es amb la Cova de I'Or destaquen altres jaciments del 
recuperin, en jaciments en medis secs, com són la mateix període amb restes carpologiques a la mateixa 
practica totalitat dels peninsulars, en particular els regió del Llevant, en particular destaquem la cova de 
mediterranis, les restes vegetals necessiten el feno- la Sarsa (Bocairent), que presenta restes de llavors de 
men de la carbonització, que pot ser el resultat de Triticum dicoccum (pisana) i Triticum aestivum (blat 
factors naturals, pero sobretot es tracta d'un fenomen comú) (SAN VALERO, 1950; L ~ P E Z ,  1980). També es 
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descriu la preskncia de pinyols de Olea europaea var. 
oleaster (ullastre) a la Cova del Llop, Gandia (GRAU 
ALMERO, com. oral) i restes de fibres vegetals d'es- 
part (Stipa tenacissirna) a La Pastora (ALFARO, 
1084). Recentment s'han ressenyat restes d'Hordeum 
vulglire a la Cova de Recambra, Gandia (Bux6 i CAP- 
DEVILA, 1989), per6 sobretot són els estudis recents a 
la Cova de les Cendres, Moraira (Bux6 i CAPDEVILA, 
1990, en estudi) els que documenten una varietat de 
rcstcs vegetals de cereals i lleguminoses molt impor- 
tant: en primer lloc, la preskncia de blats nus, espe- 
cialmcnt de tipus dur (Triticum durum/aestivum), 
encara quc també es poden discriminar llavors de mi- 
da més petita, vinculades a les de tipus compacte 
(fiiticum compactum); en segon lloc, la d'ordis ves- 
tits (liordeum vulgare) i de tipus nu o sense pellofa 
(Iiordeum vulgare var. nudum), i en tercer lloc, per6 
amb una ressenya de menor importancia, la de blats 
vcstits, la pisana (Triticum dicoccum), i potser de ma- 
nera testimonial, l'espelta petita (Triticum monococ- 
cum), que podria estar també com a planta arvense 
en mig dels altres cultius. 

La preskncia de lleguminoses és una de les troba- 
lles mCs destacables a la Cova de les Cendres, per tal 
com és un dels jaciments més antics que contemplen 
aquest tipus de restes carpologiques. Tot i que les 
característiques del registre arqueobotanic fan sospi- 
tar que aquestes restes es presenten com a vegetals 
nutritius en segon terme, se n'ha de destacar la diver- 
sitat qualitativa per a varies espkcies. Hi són pre- 
sents, sobretot, faves de dimensions petites (Vicia fa- 
ha minor), llenties (Lens culinaris), erbs (Vicia 
ervilia) i pCsols (Pisum sativum). 

Lklimentació vegetal de Cova de les Cendres no 
esti basada Únicament a partir de productes agríco- 
les, sin6 també en l'aprofitament de productes de la 
recol~lecció de fruiters silvestres de l'entorn, si tenim 
en compte algunes restes d'esbarzer (Rubus frutico- 
.I'US) i de glans (Quercus sp.). Els resultats de 17estudi 
paleocarpoldgic de Cova de les Cendres caracteritzen 
aquest grup huma amb una economia de producció 
vegetal tkcnicament implantada, encara que diversi- 
ficada, mantenint la recol.lecciÓ de fruiters silvestres 
com una forma més de les estratkgies de subsistkncia. 

Al nord de la Península, a Catalunya, els jaci- 
ments que presenten plantes domkstiques no sem- 
blen, per ara, tan antics com els de llevant, per6 es 
mant@ la ressenya simultania de domesticats i de pro- 
ductes de la recol~lecció. Els principals jaciments són 
la Cova 120 (Garrotxa), amb llavors de Triticum aes- 
tivum/durum (blat dur), Hordeum vulgare (ordi ves- 
tit), Hordeum vulgare nudum (ordi nu), Triticum di- 
coccum (pisana) i Vicia sp. (veqa) (AGUST~ et alii, 
1987); la Cova d'en Pau (Serinya) (Bux6 i CAPDEVI- 
LA, l988), amb restes de Quercus sp. (gla), la Cova de 
Can Sadurní (EDO et alii, 1986) que assenyala restes 
d'Hordeum vulgare i de Triticum monoccum, i final- 

ment a Can Tintorer on es destaquen plantes conrea- 
des d'Hordeum vulgare, Hordeum vulgare nudum, 
Tviticum dicoccum, Triticum aestivo-compactum, 
juntament amb arvenses del tipus Avena sp. (civada 
silvestre), Chenopodium album (blet), Galium (ape- 
galós), i de la recol~lecció com ara Vitis vinifera sylves- 
tris (raym silvestre) i Olea europaea oleaster (ullastre) 
(VILLALBA et alii, 1986). Algunes restes de Quercus 
sp. (gla) s'han trobat a Les Guixeres de Vilobí (Bux6 
i CAPDEVILA, 1 988). 

El trencament plausible d'hipotesis estereotipa- 
des relacionades amb la concepció única d'assenta- 
ment en cova, arran de l'increment d'ocupacions 
humanes neolítiques en assentaments a 17aire lliure, 
reflecteix que el disseny i la labor de noves excava- 
cions discrimina noves tendkncies en la reinterpre- 
tació dels orígens de l'agricultura al mediterrani pe- 
ninsular. Només a Catalunya l'actuació en alguns 
jaciments ja destaca diferkncies locals i regionals en 
els patrons d'assentaments. En primer lloc, desta- 
quem la preskncia de restes vegetals conreades en el 
jaciment de Plansallosa (Garrotxa) (ALCALDE et alii, 
199 l), que documenta llavors d7Hordeum vulgare 
(ordi vestit), Triticum durum/aestivum (blat dur), 
alguna d'entre ells morfolbgicament a prop de Triti- 
curn dicoccum (pisana), i alhora de lleguminoses ar- 
venses Trifolium/Melilotus (trkbol) i de productes 
de la recol~lecció com ara cotiledons de Quercus sp. 
(gla). En segon lloc, podem destacar el jaciment en 
excavació de La Draga (Banyoles) (Bux6 i CAPDEVI- 
LA, inkdit) que presenten restes de Triticum durum/ 
aestivum (blat dur), Triticum dicoccum (pisana), 
Hordeum vulgare nudum (ordi nu) i alguna arvense 
com Stellaria media. 

Els patrons d'assentament en jaciments agrícoles 
de períodes més avanqats (Neolític-mitja i final) es- 
devenen més complexos, i les estratkgies de subsis- 
tkncia poden ser d'una economia agriria més consoli- 
dada. No obstant aixo, les dades arqueobotaniques es 
continuen presentant en coves, i són pocs encara els 
jaciments d'envergadura que presenten troballes sig- 
nificatives. A Catalunya, deixant a part les recents 
excavacions de Bóbila Madurell (Vallks Occidental) 
o de Can Isach (Emporda), que demostren l'existkn- 
cia de concentracions humanes importants amb es- 
tructuracions de l'espai complexes ( M I R ~ ,  1990), la 
resta de documents els obtenim de coves. Hem reco- 
llit restes vegetals a la Cova d'en Pau (Pla de 1'Es- 
tany), amb productes silvestres de la recol~lecció com 
ara glans, (Quercus sp.) (Bux6 i CAPDEVILA, 1988); a 
nivells d'enterrament de les Mines de Can Tintorer 
(Gavit) amb restes conreades de cereals: Hordeum 
vulgare, Hordeum vulgare var. nudum, Triticum di- 
coccum i Triticum durum/aestivum, juntament amb 
productes de la recol~lecció com restes de la família de 
les Liliacies, Olea europaea var. oleaster (ullastre) i 
Vitis vinifera var. sylvestris (raym silvestre) i algunes 



plantes arvenses, Galium sp. (apegalós) (Bux6 i CAP- peninsulars, i només permetria emprendre, des d'a- 
DEVILA et alii, en premsa); a la Cova del Toll (Moia) questa perspectiva, la recerca de models regionals i no 
amb Triticum dicoccum, Triticum dicoccum, Hor- tan globals dels orígens i adopcio de les practiques 
deum vulgare var. nudum, Hordeum vulgare i algunes agrícoles al mediterrani peninsular. Aquest punt de 
lleguminoses (HOPF, 197 1; GUILAINE et alii, 1982) i a vista, el provoquen principalment les expectatives de- 
la Cova 120 (Garrotxa) amb restes de Triticum du- rivades dels mateixos condicionaments que suposa la 
rurn/aestivum, Triticum dicoccum, Hordeum vulgare, variabilitat de l'ecologia de les mateixes regions penin- 
Hordeum vulgare var. nudum, Pisum sativum, i pro- sulars, pero també de les possibilitats de transforma- 
ductes de la recol~lecció, Quercus sp, Arbutus unedo, ció de recursos naturals que els grups de finals del 
Prunus spinosa i Vitis vinifera var. sylvestris. Final- Pleistock poden presentar, mantenir o adquirir. Altra- 
ment a Bobila Madurell hi ha restes de Triticum aes- ment, l'obtenció i la integració progressiva i evolutiva 
tivo-compactum i d'Hordeum vulgare var. nudum, de recursos agrícoles és compatible sense deixar de 
juntament amb els estudis recents que manifesten banda les regulacions i les característiques locals quan 
restes abundants de cereals i lleguminoses conreades es genera l'expansió agricola a aquesta banda del 
juntament amb plantes arvenses i plantes ruderals de Mediterrani (VI-V millenni). A parer nostre, tot i la 
gran importancia (LLONGUERAS et alii, 1985; Bux6 i menció d'espkcies vegetals locals recol.lectades a l'en- 
CAPDEVILA. en estudi). torn dels jaciments pre-agrícoles peninsulars, no abo- 

8 - nen la idea de l'esdeveniment inicial d'una agricultura 
autoctona a partir dels vegetals locals. 

El registre actual emfasitza de manera significati- 
6 - va que la documentació arqueobothnica ha estat li- 

- \.:02:+ mitada mercks al desús de mktodes i tkcniques rigo- 

+ - Cereals conreats 
rosos aplicats sobre el terreny. A partir del moment 

• - Plantes recol.lectades 
que s'han anat desenvolupant (principalment a partir 

o - Lleguminoses conreades dels darrers 5-10 anys), és plausible que l'aparició de 
2 - + - 

Plantes arvenses/sllvestres plantes domesticades hagi estat cada vegada més fre- 
qüent. Al mateix temps, les habituals extrapolacions 
mantingudes a partir de l'escb registre arqueobota- 

1 I I I 
Meso Neo.antic Neo.mig Neo:ec/fin 

nic poden quedar desvirtuades a mesura que l'aplica- 
C - . .  cio de les noves metodologies sobre el terreny mani- 

Fig. 3. Freqiibncia de la presbncia de restes de llavors i fruits en festa noves troballes en els jaciments ~re-agrícoles i 
jaciments Mesolítics i Neolítics mediterranis peninsulars. primers agrícoles peninsulars. 

L'agricultura i l'explotació de plantes conreades 
A la zona del Llevant hem pogut documentar res- es basa sobretot en el conreu de cereals, encara que 

tes de plantes conreades, Triticum durum/aestivum, les darreres troballes arqueobotaniques ja confirmen 
Hordeum vulgare var. nudum i Vicia faba var. minor la pi'esencia més generalitzada de lleguminoses con- 
a la Cova de Recambra, La Safor (Bux6 i CAPDEVI- reades. Des d'una perspectiva fisiologica, els cereals 
LA, 1989). Al sud, hi ha restes a la Cueva de Bajonci- són plantes que permeten una conservació optima i 
110 (Malaga), amb restes de Triticum aestivum (L6- l'obtenció d'una bona part dels nutrients necessaris 
PEZ, 1980); a la Cueva de 10s Murciélagos amb restes per a l'alimentació humana que, juntament amb les 
de Triticum aestivo-compactum, Triticum dicoccum, lleguminoses (principalment faves, llenties i pksols) 
Hordeum vulgare var. nudum i restes de Stipa tena- n'esdevenen la base vegetal. No és sense raó que 
cissima (espart), de Papaver somniferum (adormide- aquests vegetals han estat considerats amb la catego- 
ra) i de Quercus sp. (NETOLITZSKY, 1935; HOPF, ria d'elements nutritius de primer ordre (VAN ZEIST, 
1974; L ~ P E Z ,  1980); a la Cueva de Nerja amb Hor- 1980). 
deum vulgare, Triticum aestivo-compactum, Olea eu- Tecnicament, la sembra de cereals en terrenys que 
ropaea var. oleaster i Quercus sp. (HOPF i PELLICER, prkviament han estat conreats amb lleguminoses els 
1970), i finalment a la Cueva del Toro amb restes dóna un rendiment superior. Aquesta faceta es deu al 
dYHordeum vulgare, Hordeum vulgare var. nudum, fet que les lleguminoses desenvolupen a les arrels 
Quercus sp., Lens culinaris i Vicia faba var. minor unes nudositats bacterianes que fixen el nitrogen at- 
(Bux6 i CAPDEVILA, 1990; en estudi). mosfkric en el sol, perfectament assimilable per 

aquests vegetals. Aquest tipus de benefici natural ha 

Perspectiva actual dels orígens i adopcio de l'agricul- considerat que al llarg de la historia tkcnica agraria, el 

fura a la mediterrania peninsular tipus d'alternanga en el conreu de cereals-llegumino- 
ses ha estat favorablement imposat com una practica 

La utilització de les plantes en cultiu potser no es agrícola habitual, i és un mitja de fertilitzaci6 natu- 
revela de la mateixa manera en els diferents territoris ral, eficag i molt productiu. 
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Els principals cereals domkstics ressenyats en les 
primeres practiques agricoles són els blats nus (espe- 
cialment representats per blats durs, que s'assenyalen 
sota la nomenclatura de Triticum durum/aestivum o 
dc Triticum aestivo-compactum) i els ordis (tant l'or- 
di vestit com el nu). La controvkrsia analítica en la 
separació dels blats nus, principalment entre el blat 
dur, el blat comú i el blat compacte, és una problema- 
tica molt important en l'estudi arqueobotanic, que 
no discutirem en aquest treball, per tal com n'hi ha 
que ho discuteixen en detall (VAN ZEIST, 1976 i 1980; 
BuxQ, 1989). Sí que assenyalarem que, arran d'a- 
qucst problema d'identificació entre els blats nus, al- 
guns autors opten per 1'6s de la nomenclatura de Tri- 
ticurn dzdrum/aestivum per a les restes de blats nus 
trobats en jaciments mediterranis, perque ecologica- 
mcnt són més propis d'aquestes zones, contraria- 
mcnt als blats comuns o compactes, més propis de les 
arces temperades, tot i que alguns exemplars de mida 
rcdui'da puguin ésser presents en les mostres (VAN 
ZEIST, 1976). 

Els ordis es presenten en els jaciments agricoles 
primitius sota les dues formes, vestit i nu, i aquest 
darrer ho fa de manera extensiva fins a l'edat del 
Bronze. Relacionada amb aquestes ressenyes, és ben 
coneguda la hipotesi de M. Hopf (1966, 1974) que 
suggereix la possibilitat de l'expansió del conreu de 
lbrdi nu al sud-est peninsular per raons d'adaptació 
ccolbgica a aquesta geografia. Altrament, al sud de 
Franqa s'assenyala, en la majoria de jaciments car- 
dials, la coexistkncia de Triticurn aestivum-compac- 
turn (donades les caracteristiques morfomktriques 
d'aquests exemplars, nosaltres adscrivim aquestes 
rcstcs a Triticum dururn/aestivurn) i Hordeum vulga- 
rc var. nudurn (MARINVAL, 1988), coexistkncia que 

alguns autors han fet extensible al llevant i sud penin- 
sulars, i interpreten com la conseqükncia d'un siste- 
ma que combinava el conreu de tots dos cereals sobre 
els mateixos camps (sistema que era emprat a Europa 
en períodes recents) potser com a mitja per augmen- 
tar la seguretat contra el risc de males collites (HOPF, 
1966;  MART^, 1983). Aquesta hipotesi es manté pre- 
cariament per a jaciments del sud i llevant peninsu- 
lars, i és discutible per al nord (Catalunya) arran de 
les darreres troballes arqueobotaniques (Bux6 i CAP- 
DEVILA, 1989). 

Els blats vestits, la pisana i l'espelta petita, es pre- 
senten des del principi a un nivell secundari, encara 
que estan junts amb el conjunt de cereals. A parer 
nostre, la pisana es manté en un conreu regular, enca- 
ra que, conegudes les seves caracteristiques fisiolbgi- 
ques i d'adaptació ecologica, a més d'haver de com- 
petir amb la rendibilitat dels blats nus, es presenta 
com un cereal de segon ordre en l'explotació. Els ex- 
periments que hem dut a terme sobre aquesta espkcie 
a Sadernes (Garrotxa) demostren que és viable en ter- 
renys de relleu més accidentat o de rendiment més 
compromb on els blats nus poden ser més restrictius 
(ALCALDE i Bux6 i CAPDEVILA, 1989,199 1). De ma- 
nera similar, podríem també parlar sobre la viabilitat 
del Triticum spelta (espelta) a les condicions climhti- 
ques i orografiques del nord peninsular, especialment 
a la zona del Cantabric (Bux6 i CAPDEVILA, 1988). 
L'espelta petita, en canvi, ja es podria trobar com a 
planta arvense en els camps de conreu de pisana, o 
encara podria ser conreada de manera simultania 
amb aquesta. No obstant aixo, mantenim el criteri 
que amb l'adquisició de noves tkcniques agricoles a 
l'6poca dels metalls, l'espelta petita desapareix com a 
planta de conreu. 
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En contraposició al sud d'ItAlia i la Mediterrania 
oriental, on les practiques agricoles cerealístiques es 
caracteritzen pel conreu de Triticum dicoccum i 
T. monococcum, a més d'Hordeum vulgare i Hordeum 
distichum, a la Franga mediterrania és característica 
la preskncia de Triticum aestivo-compactum (Triti- 
cum durum/aestivum) i Hordeum vulgare var. nudum 
(MARINVAL, 1988). Similar, o propera observació po- 
dem fer inicialment per a la Mediterrania peninsular, 
on són més documentats els blats nus, Triticum du- 
rum/aestivum, i els ordis, Hordeum vulgare nudum, a 
més d'Hordeum vulgare. La manca de sincronia entre 
orient i occident ha fet que alguns autors no dubtes- 
sin a suggerir la possibiliat d'un origen diferenciat de 
les practiques agricoles occidentals a partir de con- 
tactes amb altres nuclis neolítics dinamitzadors 
prbxims del centre d'Europa o de la Mediterrania 
oriental (Egeu) (MARINVAL, 1 98 8). 

Fins fa ben poc, l'abskncia de lleguminoses havia 
estat habitual en els nivells antics dels jaciments agrí- 
coles peninsulars. En aquest sentit, les hipotesis sobre 
el tema argumentaven que l'adopció de lleguminoses 
conreades a la Península era, tal vegada, més tardana 
que la de cereals i a partir de les dades arqueobotani- 
ques indicaven que no es podia haver generalitzat 
fins ben bé a finals del Neolític o fins i tot durant 
1'Eneolític o Bronze antic (HOPF, 1987). Encara fins 
fa ben poc, alguns autors justificaven l'abskncia de 
lleguminoses en jaciments com la Cova de l'Or, Les 
Cendres o La Sarsa, per la utilització d'un sistema 
d'agricultura itinerant, o de cremació, que desconeix 
la rotació de conreus (BERNABEU i  MART^, 1990). Po- 
dem constatar, una vegada més, que la rigorositat en 
la metodologia d'excavació en els jaciments neolítics 
ha permes redescobrir la situació de la predncia de 
lleguminoses conreades i proposar, alhora, nous ele- 
ments d'analisi per a l'estudi de la seva adopció. 

L'estudi recent de les noves troballes arqueobota- 
niques permet discriminar, com hem discutit més 
amunt, que la predncia de llenties, faves i erbs esta 
constatada des dels primers jaciments agricoles. A 
més, en el cas de les faves hi ha fortes possibilitats 
que més tard es tracti d'un dels conreus de llegumino- 
ses de més gran abast en el mediterrani peninsular 
(Bux6 i CAPDEVILA, en premsa). D'altra banda, l'erb 
(Vicia ervilia) no havia estat fins ara documentat a la 
Prehistoria peninsular (HOPF, 1 986). 

Queda per resoldre en tota aquesta problematica 
exposada, la qüestió de les tkcniques de conreu i les 
explicacions suficients que avalin la predncia de lle- 
guminoses conreades simultaniament amb els ce- 
reals. Encara que tot aixb sembla indicar que es trac- 
ta de contaminacions que s'han produi't al germinar 
en els nous cultius de cereal, o viceversa, arran del 
seu conreu durant les temporades anteriors, la imatge 
és que hi ha buits per resoldre en l'estudi sobre les 
tkcniques primitives de conreu a la Peninsula. Si 

aquest cas fos avalat, ens trobaríem que existeix una 
aplicació generalitzada de l'alternanga o rotació de 
conreus en els primers jaciments agricoles (Buxb i 
CAPDEVILA, en premsa), i discreparia dels arguments 
d'alguns autors abans mencionats que justifiquen 
l'abskncia de lleguminoses en aquests assentaments 
invocant el desconeixement de la rotació de conreus 
(BERNABEU i  MART^, 1990). 

Una altra qüestió seria si els agricultors utilitza- 
rien de manera conscient una rotació raonada dels 
conreus, ja que en qualsevol cas els elements tangi- 
bles del registre arqueobotanic no suggereixen clara- 
ment la interpretació de les practiques generades en 
el conreu. En aquest sentit, i com que sembla que les 
sembres de cereal i10 lleguminoses poden ser de natu- 
ralesa monoespecífica, element que es pot despren- 
dre de l'estudi de les estructures d'emmagatzema- 
ment (MARINVAL, 1988), l'alternanga en els conreus 
no seria gens rar des dels inicis de les practiques agrí- 
coles. 

Observacions finals 

El registre arqueobotanic actual observa que les 
plantes domkstiques i 1'6s de la terra com a mitja de 
treball és compatible amb l'explotació de l'entorn per 
mitja de la recol~lecció de vegetals silvestres, fins que 
aquests no aconsegueixen una economia productora 
plenament consolidada, encara que no podem con- 
cretar en quin moment s'esdevé. És possible que les 
primeres practiques agricoles o ramaderes no impli- 
quin l'inici immediat d'una economia productora, 
com intenta demostrar Vicent (1990) en un treball 
recent, que suggereix que les especies domkstiques 
són introdui'des en estratkgies de subsistkncia pre- 
agraries, i només a llarg termini les transformen en 
economies agraries en el sentit modern del terme. En 
tot cas, ens sembla convenient apuntar que encara no 
esta gens clara aquesta posició, en primer lloc, perquB 
hi ha confusió abundant en les perioditzacions ar- 
queolbgiques desprks de les primeres practiques agrí- 
coles a les diferents regions peninsulars, i en segon 
lloc, no esta garantit que els patrons d'assentament 
que es produeixen de forma més o menys generalitza- 
da en aquests moments indiquin aquesta transforma- 
ció, o les conseqükncies immediates d'aquesta con- 
frontació. 

Les dades aportades en jaciments antics amb 
practiques agricoles no desmereixen gens (s'hauria de 
raonar en models més regionals per veure si el cas és 
més aviat particular, o altrament és més general) la 
possibilitat que aquestes activitats estiguin plena- 
ment desenvolupades i pot donar perfectament la 
imatge d'una economia productora. Volem recalcar, 
una vegada més, que la introducció generalitzada 
d'una metodologia eficag sobre el terreny no sola- 



mcnt ha generat noves dades en els recursos arqueo- 
botdnics, sinó que al mateix temps ha perm6s tipifi- 
car la preskncia de jaciments agrícoles antics a l'aire 
lliurc com un fenomen estable i plenament consoli- 
dat, assentaments que presenten expectatives ocupa- 
cionals complexes i alhora amb formes d'organitza- 
ció social avanqades en el sentit estricte del terme 
(ALCALDE et alii, en premsa). 

El registre arqueobotanic actual, després de patir 
les fragils explicacions derivades de l'escassetat de 
conjunts ben representats, constata la possibilitat de 
rcformar de manera més seriosa la difusió i l'adopció 
dels vegetals domkstics a la Mediterrania occidental, 
i dcstaca elements d'analisi aptes per considerar els 
problemes inherents a la seva introducció i transfor- 
mació. 

ABSTRACT 

Ncw elements of discussion about the adoption of agri- 
culture in the West Mediterranean Iberian Peninsula 

In this paper some new datum are discussed 
which have appeared in the Palaeobotanical remains 
research in the earliest archaeological sites in the Ibe- 
rian Peninsula and which are related to the origin 
and adoption of the agriculture. We emphasize in the 
paper the application of an accurate methodology in 
order to collect vegetal remains for the adoption of 
archaebotanical datums so as to integrate them in an 
archaeological analysis within a comprehensive and 
theoretical framework. 
The specific content of this revision is that the agri- 
culture and the exploitation of cultivated plants, is 
mainly based on cereal cultivation, nevertheless the 
presencc of cultivated pulses is also confirmed, which 
suggest a technically developed vegetable economy. 
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