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La Revolució Burgesa, que tingué la seva exemplificació 
més vistosa en la francesa de finals del segle XVIII, perme- 
té I'eclosió definitiva de les idees científiques substituint el 
patrimoni de pensament que ostenta la mitologia cristiana 
durant els temps de I'Antic R2gim. 

Aquest canvi es pot exemplificar amb Linne (Systema na- 
turae, 1758) encara creacionista, i Lamarck (Philosophie zo- 
ologique, 1809) amb idees ja transformistes. 

En aquest ambient de pensament nou neix 1'Arqueologia 
paleolítica de la m i  de la Paleontologia. La troballa del 
Pliopithecus (1 837) precedeix la publicació de 1' Origen de 
les especies (1859). Sobre la base de les associacions faunis- 
tiques, Lartet estableix el 1861 una primera periodització de 
les edats de la Prehistbria. 

Després, la practica de nomenclatura Paleontolbgica i 
Geolbgica va ser la que establí la que encara s'utilitza per a 
la periodització crono-cultural. El concepte geolbgic de fbs- 
sil-director fou pres per Montelius per establir els fbssils 
culturals. 

En els treballs del segle passat es buscaven referencies et- 
nografiques per entendre les restes prehistbricques i la recer- 
ca tenia molt en compte les restes de fauna, tant pel que sig- 
nificaven de restes antropogkniques com pel que implicaven 
quant a possibilitat de demostrar una gran antiguitat, la prb- 
pia teoria de l'evolució i l'antr~po~knesi. 6s  curiós remarcar 
alguns títols com el de Serres (1836) en el qual s'interroga so- 
bre les causes de l'acumulació de restes bssies, una preocu- 
pació que en arqueologia quedh relegada gairebé 100 anys. 

A comenGaments &aquest segle aquesta íntima unió es 
trenca. Un cop provat a bastament I'origen animal dels hu- 
mans (HAECKEL, 1906), el floriment del corrent histbrico- 
cultural va contribuir a deslligar dos objectes d'estudi: les res- 
tes ccculturals)) de les restes naturals (les de la fauna). 

El carhcter crípticament antievolucionista d'aquesta pos- 
tura tebrica contribui sens dubte a aquesta dissociació. 
D'altra banda, els interessos cada cop més definits de la pa- 

leontologia en la direcció de la paleontologia evolutiva, la - - 
bioestratigrafia i la biogeografia contribu'iren a una especia- 
lització divergent dels científics. 

Caportació de la paleontologia, encarregada de l'estudi 
de les restes faunistiques i botiniques i l'interes d'aquests es- 
tudis per a l 'arq~eolo~ia, consistia a poder donar una apro- 
ximació a la cronologia relativa per a les restes ccculturals)) es- 
tratigraficament associades. Una adscripció crono-cultural 
podia canviar en funció de la fauna acompanyant. 

Amb el desenvolupament dels sistemes de datacions ab- 
solutes la situació poc a poc va haver d'anar canviant: de la 
necessitat de tenir una (<fauna)) per datar es va passar a la ne- 
cessitat de datar les faunes. 

Paral.lelament, des d'una posició metodolbgica i tebri- 
ca diferent, en els paysos de l'Est es comen$. un reenfoca- 
ment dels estudis arqueolbgics en general i de la fauna de ja- 
ciments arqueolbgics en particular. 

De la mateixa manera que sorgiren a la Unió Sovietica 
en els anys 40 el concepte de Tafonomia o els estudis de 
funcionalitat de les eines lítiques, fou en els paysos socia- 
listes on es posaren (M. Kubasiewicz, K. Paaver, S. 
Bokonyi, V. I. Bibikova ...) les bases de l'actual bsteo-ar- 
clueologia (UERPMANN, 1973; 367) dirigida a extreure in- 
formació sbcio-econbmica. Es recollia així una llarga tra- 
dició del centre i o l'est d'Europa en estudis de fauna de ja- 
ciments arqueolbgics (des dels treballs de les últimes 
decades del segle XIX de L. Kiesewalter, F. Koudelka, L. 
Rutimeyer, R. Popov, L. Adametz, fins als de F. Zeugner, 
V. Gromova ...). 

L'arqueologia anglosaxona fou la que en tragué més pro- 
fit dels desenvolupaments realitzats en aquells paysos (que ara 
s'arriben a veure com a propis de la renovació arqueolbgica 
nord-americana, malgrat el treball pioner i continuat d'al- 
tres investigadors occidentals com ara J. Boessneck). 

La base educacional, més sociolbgica o antropolbgica i 
arrelada en el funcionalisme, contribui a una permeabilitat 
que no existia en el continent europeu en el nucli para- 
digmatic dels estudis sobre el Paleolític. 
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RELACIONS HOMES-MEDI 
TIPUS D'HABITAT (assentament) 
F U N C I ~  DE L'ASSENTAMENT EN L'ESPAI 

Figura 1. Organitzacib i objectius d'un estudi estindard de fauna procedent de jaciments de societats cagadores-recol~lectores. Esquematitzat a partir del 
treball Brugal-Patou (1993) p. 76. 

Concretament pel que fa a l'enfocament diferent dels es- 
tudis de fauna paleolítica i neolítica els primers foren els an- 
glesos (HIGGS, 1961; HIGGS (ed.), 1972, 1975; HIGGS; 
WHJTE, 1963; HIGGS; VITA-FINZI, 1966, etc.; HIGHAM, 
1968) que formularen, al voltant de HIGGS, els pressupbsits 
de la Paleo-economy (UERPMANN, 1972; DAVIDSON, 198 1). 

Fora d'aquests assajos de treure dades paleoeconbmi- 
ques de la fauna arqueolbgica, l'economia i la societat de les 
societats paleolítiques era representada revestint I'esquelet lí- 
tic amb analogies (criticades perb mal dissimulades) et- 
nogrifiques (DAVIDSON, 198 1). 

Al nostre país, abans dels anys 70 prhcticament no hi ha- 
via estudis de fauna paleolítica distints dels paleontolbgics. - 
Els seus objectius principals continuaven sent els de la pa- 
leontologia evolutiva (AGUIRRE, 1969; p. e.), bioestratigrh- 
fics, paleo-bio-geogrhfics (p. e. ALTUNA, 1970) i paleoe- 
colbgics (ALTUNA, 1966). En alguns hmbits de la paleonto- 
logia ja s'era conscient també de la importincia dels 
problemes tafonbmics (p. e. RENZI, 1975 publicat el 1980). 

Aquesta preemintncia que es doni  als aspectes bioestra- 
tigriÉic i paleoclimhtic es veu molt bé en els dos volums del 
treball de H. de Lumley (LUMLEY, 1971), en el qual margi- 
nalment, en les conclusions, es formulaven algunes consi- 
deracions generals sobre la dieta o la cacera dels humans al 
Paleolític Inferior i Mitjh del Mediterrani occidental. 

Fins aquell moment les dades econbmiques es treien 
d'una manera molt general i intui'tiva a partir dels escassos 
estudis paieontoibgics, perb fonamentalment de velles as- 
sumpcions que es podien remuntar, en alguns casos, a 
aquells estudis pioners i integradors del segle passat. 

Maluquer, p. e., en una demostració de la seva perspici- 
cia i intui'ció, amb les poques dades que tenia parli (MALU- 
QUER, 1972) &una activitat casadora de grans mamífers en 
el Paleolític Inferior a Torralba, molt poc coneguda en de- 
tall (MALUQUER, 1972, 12); i d'una clara activitat caCadora 
que explica les raons últimes de les migracions de grups 
amb diverses cultures del Paleolític Superior. Consideri el ca- 
vall com a característic de la dieta solutriana davant la in- 
troducció magdaleniana del bisó i el ren. 

Maluquer descriu en aquest article alas bases económi- 
cas: caza, pesca y recoleccióna entenent amb aixb la dieta 
o regim d'alimentació i remarcant la influtncia del clima 
en els seus canvis. Entre les esptcies ca~ades inclou els co- 
nills i les aus. També afirma saber poc sobre els mttodes de 
cacera o la seva organització, tot i que suggereix, a traves 
de l'analogia etnogrifica, que seria freqüent la cacera 
col.lectiva per esquivament. Especifica, basant-se en el re- 
gistre arqueolbgic, que els instruments de producció serien 
els dards, javelines, l'arc (durant el Solutrii) i potser les 
trampes. 



Admet la practica de la pesca a m i  de salmbnids. I fi- 
nalment veu en el canvi climitic holoct les causes del de- 
cai'ment de la cacera i l'increment de la recol~lecció. 

Per afrontar les mancances d'estudis sobre el material fau- 
nístic dels jaciments paleolítics a Catalunya (només HARLE, 
1882,1908,1920; CAZURRO, 1908,1919, BATALLER, 1918; 
CABRERA, 1908, 1919; VILLALTA, 1962, 1974, 1975; CAS- 
T E L L ~ ~ ,  1972; MIR, 1973; DONNER; KURTEN, 1955), perb 
sobretot partint de la necessitat d'una reformulació dels 
principis tebrics i en un context social i polític de canvi 
vaig comenGar el 1975 a treballar amb la fauna i a redactar 
la meva tesi sobre ((Lafauna del Paleolítica catalán)) (EsTÉ- 
VEZ, 1979). 

En aquell moment aquí contivem amb els precedents de 
la paleontologia esmentats. 

Perb a les darreries dels anys 60 i especialment a la pri- 
mera meitat dels 70 es produí l'establiment dels primers me- 
todes i estindards de l'arqueozoologia que es veuen ja re- 
flectits en els resultats de les primeres reunions del grup 
ICAZ (MATOLCSI, 1973; CLASON, 1975) aixi com en altres 
contribucions, p. e. les del llibre editat per Brothwell i Higgs, 
1969 o les de Bijkony, 1970; Chaplin, 197 1 ; Clason, 1972; 
Driesch, 1976; Ducos, 1968 i 1973; Grayson, 1973 i 1978; 
Krantz, 1968; Meadow, 1976; Poulain, 1976; Schmid, 
1972; Thomas, 1969, ect. 

Uerpmann (op. cit., 1973) en una primera revisió de la 
Paleoeconomy ja marcava les condicions i possibilitats dels es- 
tudis paleoeconbmics en base a l'estudi de la fauna. Assenya- 
lava la necessitat de constatar el caricter del dipbsit (prima- 
ri i antropogtnic), la necessitat d'una mostra representativa 
per poder quantificar (sexes, edats), de tractar les restes no 
determinables i la fragmentació, &avaluar el valor nutricio- - 
nal de cada part del cos i la seva repartició espacial per se- 
guir el procés de producció i consum, i la urgencia per ela- 
borar models que expliquin la destrucció i la conservació di- 
ferencial. 

En aquesta última direcció s'havien publicat les prime- 
res consideracions tafonbmiques sobre jaciments arqueolb- 
gics: Brain (1967 i 1969) i Behrensmeyer (1975). 

D'altra banda, i paral.lelament, als EUA es comenti a in- 
vestigar etnogrificament el registre material per lligar els ma- 
terials amb les activitats que els produeixen (p. e. la recerca 
de BINFORD de 1967 a 1978). Era el primer pas del que des- 
prés, en els 80, es popularitzaria com ccMiddle Range 
Theory)). 

L'experimentació no s'havia aplicat com no fos per re- 
produir els processos de talla en ossos (p. e. AGUIRRE i BI- 
BERSON, 1966), que sí es feien amb normalitat per reconei- 
xer la indústria lítica. 

Marcaven I'estat del debat sobre societats ca~adores-re- 
col.lectores els treballs de Lee i De-Vore eds. (1968), Sahlins 
(1977) i Cohen (1977). Foren treballs de referencia impor- 
tants sobre el Paleolític europeu basats en la fauna els de 
Sturdy (1 972) i Jochim (1 976). 

Concretament per al Paleolític de la Península contivem 
amb el pioner treball &Altuna (1972) en el qual intenti 

transcendir les limitacions dels objectius purament paleon- 
tolbgics, cercant per primera vegada una significació econb- 
mica de les restes, i utilitzant alguns d'aquests desenvolu- 
paments nous de I'arqueozoologia. 

Des de fora, les contribucions de l'escola Higgsiana 
(DAVIDSON, 1972, 1976; BAILEY, 1973) i els de Straus 
(1976) i Clark (1971), plantegen interpretacions ja estric- 
tament paieoeconbmiques partint d'estudis directes, o fets 
per altres, de faunes paleolítiques ibtriques. 

La fauna del paíeolític catala 

Deixant de banda la part paieontolbgica més clissica a 
l'estil dels treballs francesos sobre el tema, que marcaven 
l'estindard, podem resumir dos aspectes principals en aquest 
treball meu (ESTEVEZ, 1979): 

Els instruments metodolbgics, i l'enfocament i les con- 
clusions tebriques. 

Els instruments met0dol6~ics 

Es plantejava com a primera tasca el treball tafonbmic 
per distingir les aportacions antrbpiques de les naturals. Per 
aixb es tindrien en compte les fractures, els senyals de cre- 
mació, les traces de descarnació, la representació de les parts 
de l'esquelet, l'anilisi de la composició de tot el conjunt &os- 
sos en funció de categories taxonbmiques (v. després 
GAUTIER, 1987) o per grandiria i la distribució de les res- 
tes en l'assentament, aixi com la comparació entre jaciments 
amb ocupació humana i jaciments naturals. Es prevenia 
dels problemes de I'equifinalitat al mateix temps que es po- 
sava de manifest la necessitat d 'e~~erimentació,  de l'etno- 
grafia, l'etnoarqueologia i l'etologia. Tot aixb, conjunta- 
ment amb la composició per sexes i edats dels conjunts fau- 
nístics i la paleotopografia o la reconstrucció paleoambiental, 
eren imprescindibles per recontixer la funció de l'assenta- 
ment i els sistemes de cacera (que inclourien la mateixa or- 
ganització social per a la cacera). 

El tractament estadístic de les diferents unitats de re- 
compte an i  acompanyat de 1'6s &índexs com el de rendi- 
bilitat o el d'especialització i dominincia que serveixen per 
comparar els distints conjunts de fauna per tal de represen- 
tar la seva dinimica. S'apunti també la necessitat de repor- 
tar les articulacions, els remuntatges i distribucions espacials 
per tal de treure'n conclusions sobre l'aprofitament, la dis- 
tribució, el transport i la conservació dels animals caGats. 

Malgrat que estava contemplada la necessitat de tenir en 
compte tots aquests elements, dues qüestions feien que 
molts d'aquests aspectes estiguessin només esbossats o poc 
desenvolupats: bisicament, com ja s'advertia, no hi havia 
prou recerca experimental o etnoarqueolbgica feta i per al- 
tra banda les col~leccions de qut  es disposava eren produc- 
te &excavacions amb mttodes d'intervenció poc desenvo- 
lupats i no portaven altra referencia espacial que no fos I'es- 
tratigrifica. 



L'enficament i les conclusions tedriques tican havia escollit una d'entre les diferents possibilitats que 
oferia l'ambient, en funció del seu desenvolupament histb- 

Els treballs previs esmentats s'havien caracteritzat pel seu ric previ) i posava en qiiestió I'actualisme o l'aplicació de l'a- 
caracter positivista-empirista. Eren treballs basicament des- nalogia etnogrsca (els grups casadors-recol.lectors prehistb- 
criptius amb un rerafons tebric determinista i economicista rics feren front a un medi diferent als que ocupen avui dia 
molt proper al materialisme cultural. Els plantejaments po- i amb un bagatge histbric -desenvolupament de les forces 
dien oscil.lar entre l'interes de la Paleoeconomy per la relació productives-diferent), com no fos en un primer moment per 
cctecnologia-demografia-recursos)), l'enfocament sistemic (en a la formulació d'hipbtesis de partida i per obtenir formu- 
el qual es reconeixia el sistema econbmic com un dels inte- lacions de condicions de contrastació amb altres hipbtesis 
grants del sistema total) fins al materialisme ecolbgic més pur. sorgides de I'estudi dels materials. Es considerava, doncs, im- 
L'objectiu era sempre formular els diferents models d'adap- prescindible I'e~~erimentació i l'etnoarqueologia. 
taci6 de les societats casadores-recol~lectores prehistbriques. El sistema de producció casador (les tecniques i I'orga- 

Aixb volia dir coneixer I'organitzaci6 per resoldre la sub- nització social del treball, la seva organització en el temps i 
sistencia davant I'oferta de recursos: la reacció humana da- l'espai, la distribució i el consum del producte) no era més 
vant el medi, representada en els conjunts faunistics. La que una part del sistema econbmic d'un possible mode de 
utilització del coneixement dels referents etnografics i etolb- producció casador (que abrasaria realitats i relacions que en 
gics is una constant en tots ells (SPIESS, 1979; DAVIDSON, aquell moment del desenvolupament de l'arqueologia eren 
1980; WENIGER, 1982). Caspecte tafonbmic era, natural- inabastables). 
ment per manca de desenvolupament experimental sufi- Tot i així, pretenia formular una llei general del funcio- 
cient, un dels punts més febles. nament del sistema econbmic, una hipbtesi sobre el desen- 

El meu treball representa un altre posicionament: es ne- volupament global del sistema de producció cagador, i veu- 
gava d'entrada el determinisme ambiental (la gent ccpaleoli- re quines foren les causes del seu desenvolupament. 

DISCIPLINES AUXILIARS 
Paleoecologia i Antilisi topografica 
Etnoarqueologia 
Experimentació 
Etnografla 

TIPUS D'ANALISI A REALITZAR 

traces 
representació de les parts de I'esquelet HIST~RIA TAFON~MICA 
senyals de cremació TIPUS DE MORTALITAT 

analisi de la fracturacio SISTEMES DE CACERA 

de les restes no determinables EPOCA DE CACERA 
SISTEMES DE TRANSPORT I D'APROFITAMENT DELS COSSOS 

per categories de mida TECNIQUES CULINARIES I DISTRIBUCIO DEL PRODUCTE 
per categories tafonomiques SISTEMES DE CONSERVACI~ DEL PRODUCTE 
de les modificacions de la cortical FUNCIONALITAT DE L'OCUPACIO 
Comparacib entre jaciments 
antropics i naturals CACERA O APROFITAMENT DE CARRONYA ** 
Distribució espacial de les restes 

AREES D' ACTIVITAT ** 

Articl~lacions 
remuntatges 
Repartició de sexes I edats 
Estacionalitat 

CAUSES DEL DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE PRODUCCI 
CACADOR * 

Relacions entre NMIINRIPESIBINME 
Relació frequencies per esphcies i taxons 
Relacció herbivorslcarnívors 
Proporcions dels taxons segons talla i blotop 
Índex d'ut~litat de les parts ** 
Índex de conservació ** 

Figura 2. Disciplines i tasques per a I'anilisi de faunes de societats 
caqadores-recol.lectores i condusions desitjables, prenent com a referencia 

Analisi de la dinamica estructural ' I'estudi d'Estivez (1979) i el de Brugal-Patou (1993). Les assenyalades 
índex de rendibilitat ' amb dos asteriscs són les que s'han incorporat despres de 1979. Les que 

en porten un hi eren presents perb no tenen equivalent en I'estudi mis 
modern agafat com a referencia. 
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La fase de ctrdentització)) tebrica, refinament 
instrumenta i consolidació &un estindard 

Podem dir que, malgrat la multiplicació dels estudis 
faunistics, els anys 80 i principis dels 90 han comportat 
poc desenvolupament en la teoria dels estudis arqueozoo- 
Ibgics. 

El que ha caracteritzat aquest període, a partir dels 80, 
ha estat la realització practica i la publicació de les recerques 
etnoarqueolbgiques, experimentals i tafonbmiques -la in- 
flutncia dels treballs ~rincipals de Binford (1 978 i 198 1)- 
i I'aplicació i la posada a prova dels instruments metodolb- 
gics que s'anaven desenvolupant (DAVIDSON; EST~VEZ, 
1986, p. e.). 

6s cert que els problemes que s'havien plantejat abans es 
poden resoldre amb molta més seguretat ara, partint dels - 
nous treballs experimentals i etnoarqueolbgics, perb si com- 
parem l'aparell metodolbgic del meu treball de 1979 amb el 
de treballs estindards més recents (p. e. BRUGAL; PATOU, 
1993, 78), veurem com no hi ha grans innovacions ni di- 
vergtncies instrumentals (fig. 1). 

Els objectius de coneixement de la recerca gairebé no han - 
canviat. En la major part de les ocasions no es pretén altra 
cosa que esbrinar el sistema d'adquisició, tractament dels 
cadivers i consum, i en el summum retrobar la funció de I'as- 
sentament dins el sistema sbcio-econbmic (fig. 2). Aquest 
objectiu final no difereix gran cosa del que ja es pretenia en 
el primer treball de Lumley de 1971, en el qual s'establia una 
tipologia &assentaments pel Paleolític Mitja. 

Avui dia proliferen encara els estudis (veure p. e., CHASE, 
et al., 1994; BOYLE, 1994) on només hi ha una aplicació 
mecinica o un desenvolupament concret dels indexs 
(MGUI, MAU, UAM ...) i dels plantejaments dels treballs 
de Binford de fa més de deu anys. 

Quinze anys després de la pregunta que plantejava 
Davidson (<Can we study prehistoric economy for fisher- 
gatherer-hunters?))), podem dir ara, un cop perduda per la 
practica certa dosi d'iqenui'tat o innoctncia, que efectiva- 
ment estem en condicions d'estudiar el que ell anomeni l'e- 
conomia (o dit amb més propietat les formes de producció) 
de les societats ca~adores-recol-lectores. Els instruments es- 
tan a punt o almenys sabem molt precisament quins neces- 
sitem o qu t  ens fa falta per aconseguir-ho. 

El que sí sembla més a bastament acceptat (veure, p. e. 
BRUGAL; PATOU op. cit.) és el que vaig sostenir en 1981 
(EST~VEZ, 1984): que la paleontologia i l'arqueozoologia te- 
nen objectius i enfocaments diferents. 

restat  actual de la qüestió 

Aquesta última es una de les consideracions prtvies per 
a la total integració de la fauna amb la resta del registre que 
s'extreu del material més tradicionalment arqueolbgic. 

A Catalunya, en les noves excavacions en les quals s'ha- 
via aplicat el mttode de les coordenades cartesianes, la ubi- 

cació de les restes permeté (en els estudis realitzats a partir 
dels 80) analitzar-ne les distribucions espacials i verificar el 
seu grau de connexió. 
Ai Cingle Vermell p. e. (VILA, 1985, 1987) es pogué anar 

fins on s'havia previst al 1979 que es podria arribar amb la in- 
tegració dels estudis de la indústria (concebuda com a ins- 
truments de treball) amb els de la fauna (concebuda com a 
representativa del medi i alhora com a producte &un treball). 

No solament s'aconsegui concretar un model pel sistema 
econbmic i el funcionament de I'assentament, sinó també 
parlar de la distribució de les activitats en l'espai ocupat i te- 
oritzar sobre la prbpia dinimica econbmica a llarg termini. 

Les aplicacions dels indexs d'utilitat a jaciments de la 
Península (DAVIDSON; EST~VEZ, 1986) plantejaven alguns 
problemes, perb permeteren reforsar les hipbtesis d'utilit- 
zació preferencial dels jaciments analitzats. 

El problema del carronyerisme en el Paleolític Mitja que 
Binford com a hipbtesi alternativa, ha estat revisat 

en els jaciments catalans i en altres de la Península, partint 
de l'analisi de les característiques intrinseques (MART~NEZ, 
1993, p. e.) del registre o extrínseques (EST~VEZ; MART~NEZ, 
1990) dels jaciments. 

En síntesi podem resumir l'estat actual respecte a la 
qüestió de I'economia de les societats casadores recol.lecto- 
res prehi~tbri~ues dient que a través de l'anilisi arqueozo- 
oibgica podem arribar a conclusions sobre la forma d'ex- 
plotació dels recursos animals per part de les societats hu- 
manes durant el Plistoct. 

Resten algunes qüestions que hauran de ser objecte de re- 
visió: la primera és naturalment la de la importancia relati- 
va de l'alimentació d'origen animal a cada moment. Aixb es 
podra esbrinar quan es disposi de prous estudis paleocar- 
polbgics, de restes humanes analitzades des del punt de vis- 
ta del microdesgast de les dents, dels oligoelements (per 
contixer la dieta) i de la morfologia funcional, d'analisi de - 
coprblits, i dels de química orginica de fogars i sediments. 

Al llarg del Paleolític es pot dir que hi ha un increment 
en l'eficicia &extracció de biomassa animal per part dels - 
grups humans. En general s'incrementa l'acció casadora di- 
rigida en detriment de I'aprofitament oportunista. 

Aquest últim podria haver inclbs, amb més o menys pes 
relatiu, l'aprofitament de la carronya com suggerí Binford. 
Aquest tema es podra resoldre ja amb els instruments de qut  
disposem amb prou certesa. 

Perb, almenys en els estudis de detall de les característi- 
ques intrinseques dels conjunts d'ossos realitzats, no sembla 
que el carronyerisme hagi estat la forma d'adquisició única 
(v. MART~NEZ, 1993). 

Partint de I'estudi de la repercussió de les accions hu- 
manes sobre la fauna de carnívors i herbívors de diferents re- 
gions europees s'arribi (EST~VEZ; MART~NEZ, 1990) a con- 
clusions sobre I'increment de I'efectivitat de l'activitat casa- 
dora humana i la regionalització del fenbmen. Aquest 
desenvolupament en el potencial casador es marcava en la 
successiva desaparició dels hitnids, els ossos i els grans pre- 
dadors. 



Encara que acceptéssim la possibilitat d'un important 
aprofitament de la carronya durant el Paleolític Inferior i 
Mitji, la gairebé total extinció dels grans herbívors i carní- 
vors en moments diferents segons les regions, s'explica mi- 
1101, al nostre entendre, implicant una pressió humana di- 
rec:a sobre els primers i indirecte sobre els segons. Aquesta 
es faria sentir fortament, almenys en la vessant mediterrinia, 
abans del Paleolític Superior. 

A la Península, al Paleolític Inferior i Mitji, un aprofita- 
ment oportunista dels recursos sembla el més versemblant 
(ESTEVEZ, 1979, 1980, 1987, 1993). Resta per avaluar la re- 
lació dels homínids amb els grans herbívors (especialment els 
elefants), un fenomen que es podri analitzar amb la represa 
dels treballs a jaciments com ara Torralba, perb una cacera di- 
rigida a aquests grans animals no podia assolir un nivell ele- 
vat d'especialització donada la redui'da taxa de reproducció 
d'aquestes especies i a la probablement molt limitada capa- 
citat de diferir el consum per part dels grups homínids. 

Al Paleolític Mitji el registre obtingut és ambigu: &una 
part hi ha jaciments en els quals la presencia de carnivors 
(primer hienes i després Óssos) és important, i d'altres on és 
rarz (especialment cinids). En aquests últims, en canvi, hi 
ha forqa més restes &herbívors: cavalls i cérvols, en propor- 
ciolis equilibrades a Catalunya, o cavall i bovins al Cantibric. 

Al registre faunístic de la Península s'aprecia un canvi en- 
tre el Paleolític Mitji i el Superior. 

Els grans carnivors desapareixen gairebé del tot, al NE, 
o es rarifiquen molt (al Cantibric). 

En aquesta última regió els bovins cedeixen llur im- 
portincia al cérvollcabra, mentre que a Catalunya on les 
dues especies -cérvol i cavall- continuen sent les més re- 
presentades, només s'observa un increment gradual en la 
proporció relativa dels cavalls perb també un canvi en el pro- 
cés d'extracció i aprofitament de les preses. 

El mateix fenomen de registre ambigu al Paleolític Mitja 
i de rarefacció dels grans carnívors s'observa al sud de Fran~a. - 
En aquesta zona, a ]'igual que en la cornisa cantibrica, els bo- 
vins salvatges tenen una presencia molt important, espe- 
cialrnent en alguns jaciments a I'aire lliure. Després hi hauri 
una reorientació general cap al ren. 

.41 centre d'Europa s'observa, en canvi, un retard quant 
a la rarefacció dels carnívors grans que són encara abundants 
(hienes i Óssos) al comenqament del Paleolític Superior. 

La reducció de l'índex de rendibilitat (la biomassa que re- 
presentarien 100 animals en les mateixes proporcions que les 
dels conjunts de faunes arqueolbgiques) des del Paleolític 
Inferior fins al Mesolític no és sincrbnica en totes les regions 
europees: en les regions mediterrinies aquesta disminució es 
nota abans que al centre d'Europa. Aquest fenomen es podri 
explicar o bé per una predació més continuada al sud (teo- 
ria dels refugis explicitada per primera vegada per GUILLIEN; 
LAP-XE, 1978), o bé per una major productivitat de bio- 
massa al centre d'Europa (la qual cosa només seria com- 
prensible abans del pleniglaciar), o tal vegada per unes tec- 
niques &extracció diferents (més a l'atzar al centre d'Europa 
i mCs dirigida al sud). 

Centrar-se en animals de mida mitjana com el cavall, el 
cérvol o el ren possibilita certament una estabilitat en la pre- 
dació de I'esptcie en qüestió perque, per una banda, són ani- 
mals de reproducció relativament més rapida que els grans 
herbívors (elefants, rinoceronts), i per altra banda perque per 
la seva mida són més intensament aprofitables i suficients per 
a agrupacions humanes petites i mbbils. 

Tot aixb, per guanyar rendibilitat, tendeix naturalment 
a una intensificació, al desenvolupament i estandardització 
en les tecniques &aprofitament especifiques, unes condicions 
que defineixen una economia especialitzada. 

L'explotació centrada fonamentalment en una sola espe- 
cie animal té el seu m k i m  en el Pleniglaciar a Catalunya (si 
l'evidencia de la zona de Girona és prou representativa), 
mentre que és una mica més tardana al Cantibric 

Perb aquest procés de depredació centrada basicament en 
una sola especie, per si sol no es pot considerar com un pro- 
cés cap a una economia especialitzada en la cacera dels ani- 
mals predominants perque: 

a) primer: manca saber, com he assenyalat abans, la im- 
portincia relativa de la recol.lecci6 i, en el cas de la 
Mediterrinia, la importincia de la cacera del conill, 
l'especie de vertebrats més abundant. Aquesta última 
qüestió, com el cas de la possible cacera de petits car- 
nívors i aus, es podri resoldre ara amb més probabi- 
litat d'encert gracies a l'anilisi macroscbpica de les 
traces, de la fracturació o de la disposició de les restes 
i del sediment, tal com es va poder resoldre al Cingle 
Vermell (VILA, 1981) o a Matutano (EST~VEZ a 
OLARIA et ai., 1981). 

b) segon: una ((cacera especialitzada,) (centrada) en una 
sola especie no és tampoc necessariament una ((eco- 
nomia especialitzada)). Aquesta última implica (v. 
ORQUERA, 1984) una relació fortament depenent dels 
grups humans d'un determinat tipus de recurs. Aixb 
voldria dir poder parlar amb més detall de la gestió de 
tots els recursos. 

La dependtncia humana d'una certa especie es veuria re- 
flectida en un patró de seguiment (assentament) i sistemes 
de cacera en funció de la mateixa especie i en el seu aprofi- 
tament intensiu. 

Tot i que caldra contrastar millor (amb més material) les 
hipbtesis, que avanqirem el 1979, sobre les tecniques de ca- 
cera (amb l'analisi de I'estructura de sexes i edats dels con- 
junts d'animals morts, confrontada amb l'analisi paleoto- 
pogrifica i la funcional dels instruments), sí que és bastant 
probable que durant el Paleolític Superior hi hagi hagut un 
canvi en la gestió dels cadivers cobrats (tal com s'observi pels 
canvis en la representació esqueletica, la fracturació i els ín- 
dexs de connexió). 

Les dades obtingudes fins ara indiquen un més gran 
aprofitament de les parts toves, del contingut de les epífisis 
i diifisis dels ossos i un transport més intens de totes les parts 
dels animals (al principi només centrat en els animals petits). 

CaldrB veure també (amb I'anilisi de la representació 
esqueletica i de les traces de descarnació) la possibilitat 
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que en algun moment d'aquest Paleolític Superior s'ha- 
gués arribat a utilitzar alguna ttcnica de conservació de la 
carn. 

La verificació de I'estacionalitat en el patró d'assentament 
es podri fer amb les ttcniques de microscopia de lamines fi- 
nes de les dents o d'anilisi de l'erupció dentaria i desenvo- 
lupament prenatal i postnatal, juntament amb els indicadors 
mes tradicionals (estat de fusió d'epífisis i desenvolupament 
de les banyes de ctrvids). Aixb permetri constatar si efecti- 
vament ha existit una mobilitat estacional, si els moviments 
al Paleolític han estat de curt abast (com proposivern a 
EST~VEZ, 1979 i DAVIDSON, 1981) o de radi més llarg. Serh 
també interessant saber si els radis dels moviments dels 
grups humans augmentaren a mesura que s'emfasitzi la ca- 
cera, tal com proposava Hahn (1 986) i si aixb es pot corre- 
lacionar amb les difertncies en I'aportació de mattries pri- 
meres lítiques que s'observen entre el Paleolític Mitji i el 
Superior i novament al Mesolític. 

Figura 3. Proposta d'organització i 
objectius dels estudis d e  fauna 
procedents de jaciments de societats 
cagadores-recol.lectores. Per mostrar 
les diferencies de concepció s'ha par- 
tit de I'esquema de la figura 1. Evi- 
dentment la part tecnica de I'estudi 
de la fauna (rectangles roms ratllats) 
és basicament coincident, tret d'd- 
guns canvis terminolbgics i a la resi- 
tuació de la síntesi. 
Les conclusions particulars sobre la 
Formació sbcio-econbmica responsa- 
ble de les restes bssies només es co- 
mencen a assolir a partir de la inte- 
gració de les diferents anuisis (sim- 
bolitzada en el cercle). Entre aquestes 
conclusions les relacions entre la 
societat i el medi i el patró d'assenta- 
ment són una expressió de les estra- 
tegies de gestió dels recursos. 
La recerca haura de transcendir el 
nivell d'ailb fenomenic per arribar a 
una explicació general de les socie- 
tats cagadores-recol.lectores. 

Candisi de l'estacionalitat s'hauria de completar en el mi- 
llor dels casos amb el dels moviments de la prbpia fauna, a 
través de l'andisi genttica dels ossos dels animals de diferents 
regions. 

A la Mediterrania, sembla ser que el període després del 
mbíim glaciar marca una tpoca de crisi que es solucionarh 
desprts d'un moment de cacera poc especialitzada, amb 
una reorientació cap al cérvol al NE complementada 
(episbdicament o sincrbnica) amb I'aprofitament intensiu 
del conill (com a element d'urgtncia perb altament previ- 
sible). Aquesta crisi del final del glaciar no és tan percep- 
tible a la regió Cantabrica, perqut les especies dominants 
continuen sent els ctrvids/ciprids, tot i que s'haura d'ava- 
luar I'impacte de la reforestació a nivell de I'augment d'e- 
lements nutritius alternatius (recol.leció i recollida de fruits 
de mar). 

Més al nord i al centre d'Europa, aquest canvi es produiri 
molt més tard, amb mil.lennis de diferencia. 



Per sobre de les diferencies ambientals regionals (més hu- - 
mitat a la cornisa cantibrica que a la rnediterrhnia, més fred 
al nord dels Pirineus), el que s'observa es una regionalitza- 
ció dels ritmes de canvi i una asincronia dels fenbmens d'es- 
peciali tzació. 

Per explicar tots aquests canvis cal realitzar una avalua- 
ció de la racionalitat o irracionalitat de tot el sistema econb- 
mic (veure VILA, 1981) la qual cosa necesshriament obliga 
a una integració de les dades arqueozoolbgiques a les de la 
resta de registre. 

Arribar a aquest punt és bisic per comenGar a resoldre, 
en cada cas, la tesi que plantejava el 1979: 

La necessitat (originada per la ideologia, la pressió de- 
mogrifica i la rarefacció &especies -per sobreexplotació i10 
canvis climitics-) de més oci o de més producció impulsa, 
respectivament, a millorar les ttcniques especialitzant la ca- 
cera per obtenir més producte amb menys esforq, o a incre- 
mentar el treball ampliant I'espectre de recursos explotats per 
obtenir més seguretat. 

Com he anat assenyalant caldrh concretar com es pro- 
dueixen en detall aquests processos de confrontació amb el 
medi. Quin va ser el joc permes entre l'oferta del medi i l'ex- 
tracció humana alternativa? Fins a quin punt és sostenible 
una determinada especialització? 

La concreció dels sistemes d'explotació es veu ara com 
una tasca possible. Només cal tenir en compte (ESTEVEZ; 
MART~NEZ, 1994) el filtre tafonbmic, i que I'estat de con- 
servació (dels juvenils, de les superfícies corticals ...) i el 
procés de sedimentació siguin favorables. La utilització de 
la teoria de mitjh abast, extreta de I'experimentació i de l'et- 
noarqueologia, és una alternativa imprescindible sempre i 
quan es tingui present: el problema de l'equifinalitat, que 
l'acrualisme en si és una necessitat i alhora un perill (no hi 
ha condicionants biolbgics insalvables en el procés d'es- 
qua-terament, p. e.; els índexs d'utilitat només són un sug- 
geriment metodolbgic útil en la contrastació d'hipbtesis,..), 
que els ossos i les marques que porten representen no una 
realitat concreta estatica, sinó la suma d'un procés de tre- 
ball continuat sobre la part anatbmica corresponent i que 
aquest treball comenGa amb l'adquisició de la peGa (im- 
pactes de projectil), l 'e~~uarterament, la desarticulació, la 
descamació, la cocció ... i acaba amb la distribució, el con- 
sum i el rebuig. 

Una altra alternativa serB la teoria d'abast mitja extreta 
de comparar diferents registres faunístics sense actuació 
antrbpica entre ells i amb els que sí han estat, total o par- 
cialment, producte de l'activitat humana. Les diferencies en- 
tre diverses ((caixes negres,) ~ o d e n  ser tant o més significati- 
ves que les semblances entre el registre arqueolbgic i un cas 
actual conegut. 

S'hauri de tenir present també que un animal mort no 
és necessiriament un animal totalment consumit pels mem- 
bres del-o- en l'assentament estudiat. Aquesta, com altres 
qüestions que he anat exposant, no és intrínseca al material 
faunistic, sinó extrínseca, i s'ha de respondre pel seu context 
dipositacional. 

Un pas que ens espera 

La qüestió de les societats ca~adores-recol.lectores esta- 
ria resolta si la clau del seu desenvolupament estigués es- 
trictament delimitada per les contradiccions externes (amb 
el medi): és a dir, que els canvis s'operessin només com a 
conseqüencia mechnica dels reajustaments (readaptacions) 
als canvis ambientals. 

Aixb sabem molt bé que no és així. Centrar l'objectiu de 
la recerca en la definició de l'estrategia entre cccollectors)) i 
((foragers)) és una nova moda reduccionista que no afronta 
la qüestió de la contradicció principal, com queda pales per 
l'enorme variabilitat, flexibilitat i barreja d'aquests fenb- 
mens en la gestió dels diferents recursos dins les societats 
caqadores-recol.lectores. 

Una definició d'economia completa o un tractament 
exhaustiu de qualsevol problema histbric no pot ignorar les 
relacions de l'economia amb l'organització social. 

Aquesta és una de les qüestions que quedaren marcades 
perb pendents a la meva tesi doctoral: Com es rearticula un 
sistema especialitzat que entra en crisi (per sobreexplotació o 
per canvi ambiental)? Per que es tendeix a anar cap a explo- 
tacions especialitzades (que impliquen més redit amb menys 
treball perb amb més risc) i no cap a mantenir els sistemes 
d'ampli espectre (que requereixen, en general, més temps de 
treball perb que ofereixen més possibilitats i10 estabilitat)? 

De fet en el meu treball la necessitat motora dels canvis 
es retrotreia a: 

a) La pressió demogrAfica que es considerava com un vec- 
tor universalment present, resultat de la superació 
dels condicionants restrictius medi-ambientals, I'eli- 
minació de la depredació d'altres especies sobre la hu- 
mana. Aquest vector d'augment poblacional sembla- 
va trobar la seva verificació en el propi registre arqueo- 
lbgic. 

b) La rarefacció, provocada per un canvi ambiental o per 
una sobreexplotació, d'una especie clau en un sistema 
de cacera especialitzada. 

C) 0, finalment, al nivell ideolbgic; la necessitat de man- 
tenir la superestructura social (reproducció de la prb- 
pia organització social). 

Tot i que esta clar que en una societat fonamentalment 
catadora la contradicció principal limitadora és la que exis- 
teix entre producció de béns de consum i la reproducció 
biolbgica i social, no quedaven prou explicitades les relacions 
entre aquests tres possibles desencadenants. Quin era el pa- 
per de la ideologia en el manteniment del sistema social i 
com podia relacionar-se amb I'organització econbmica i so- 
cial per solucionar un problema sorgit, p. e., en l'oferta del 
medi o en I'augment demogrhfic? 

De fet, s'afirmava que una crisi en una societat especia- 
litzada fortava, en funció del seu desenvolupament supe- 
restructural, a una sortida en el sentit d'incrementar la forta 
de treball o desenvolupar-la. Aixb vinculava I'element econb- 
mic amb la prbpia organització social i la ideologia amb la 
qual es sustenta. 



Perb la solució al problema d'aquesta contradicció prin- 
cipal s'ha trobat (VILA i ARGELES, 1994) en el control de la 
reproducció a través del control sobre la part vectorial de la 
mateixa (les dones). 

Aquest control social i els altres elements &organització 
social que tradicionalment s'han atribui't, com a caracterís- 
tics, a les societats catadores-recol.lectores etnografiques (la 
manca de propietat dels mitjans de producció, la divisió sen- 
zilla del treball, el compartir la producció i la distribució del 
producte per xarxes de parentiu ...) són elements rellevants 
de l'organ-ització que s'hauran d'analitzar en el registre ar- 
queolbgic. 

Si hem vist que la resolució dels problemes de l'organit- 
zació econbmica esta a l'abast de les ttcniques desenvolu- 
pades, la qüestió crítica per a l'arqueologia es planteja ara en 
la necessitat &afrontar l'estudi dels aspectes de la organit- 
zació social. Com fer-ho és el problema fonamental. 

En 1981 (EST~VEZ, et. al., 1984) apunthem que l'or- 
ganització de la gent en I'espai és l'expressió metafbrica de 
la prbpia organització social. Un assaig &extreure aquest ti- 
pus de dades socials el virem realitzar al jaciment taiaibtic 
de Son Fornks (GASULL, et. a1.,1984) on les restes de fauna 
es van poder definir com a elements de consum particular10 
col.lectiu, en funció de la seva distribució i el seu context ar- 
queolbgic-espacial. Aixb demostrava la rellevincia de la in- 
formació social continguda en els caricters extrínsecs espa- 
cials de la fauna. 

Ja he assenyalat que en els ossos queda reflectida tota una 
seqükncia de processos de treball. Les restes de fauna són bi- 
sicament rebutjos produi'ts en el procés &alimentació i en el 
&obtenció &una strie de mattries primeres (mattries dures, 
tendons, pells, fibres, contenidors ...) o fins i tot forta de tre- 
ball. En aquests processos han intervingut altres instru- 
ments de treball (bisicament lítics en les societats catadores- 
recol.lectores prehistbriques). 

La dialitctica entre aquestes categories ens pot assenyalar 
l'organització en I'espai dels principals processos de treball 
per a la subsistkncia i el manteniment. Perb més enlli, en 
tant que restes de productes consumits, la fauna ens pot 
il.lustrar els processos de distribució abans del rebuig defi- 
nitiu. Aquest consum s'ordena, com sabem, per les referen- 
cies etnografiques, a través de la xarxa de relacions socials de 
producció i reproducció. 

El repartiment (en les societats catadores-recol~lectores 
equival a intercanvi generalitzat) entre les unitats socials (de 

i reproducció) bisiques és el mecanisme fona- 
mental per tancar lligams socials per a la reproducció social- 
ideolbgica dels grups. Mitjantant aquesta interacció social 
s'assegura la viabilitat i la continui'tat econbmica i de re- 
producció de les societats catadores-recol.lectores. Bs en 
aquesta dimensió on s'articula el control ideolbgic que s'e- 
xercirh sobre la reproducció i que era necessari per a la su- 
pervivkncia col.lectiva a llarg termini. 

Tebricament seria possible posar en relació (a través de 
la ubicació en I'espai, p. e.) els processos de treball amb la 
distribució dels productes obtinguts. Els dos termes es po- 

den qualificar objectivament en funció del temps i l'esfort 
invertit davant el redit obtingut. 

Si ens proposem aquesta tasca amb una visió diacrbnica . . 

podrem veure els canvis en aquesta articulació i posar-10s en 
relació amb el propi desenvolupament de la forma d'orga- 
nització per a l'obtenció de la base subsistencial (ttcniques 
de cacera, preses triades...). Fins i tot seria possible vincular 
moments de crisi amb el refortament dels mecanismes de re- 
producció ideolbgica (com, p. e., v. EST~VEZ, 198 l ) .  - 

Aquesta tasca de recerca social ha de centrar-se, en el cas 
de la fauna, en la representació dels processos de treball i la 
seva articulació en I'espai. Bs necessari, p. e., refer el procés 
a l'inrevés i retrobar les diferents parts dels individus de les 
especies animals repartides per al consum. 

Aixi hem pogut, p. e. a Tunel VII, un jaciment arque- 
olbgic &poca etnogrifica a I'illa Grande de Tierra del Fuego 
(Argentina), veure com en una unitat &ocupació -cabana- 
no hi havia totes les parts dels cossos dels llops marins que 
s'havien portat, sens dubte sencers, a I'assentament. En can- 
vi altres animals més petits sí que havien estat completament 
consumits dins la mateixa unitat d'ocupació. 

Aixi, havíem de ponderar el repartiment &una part del 
producte de la cata de pinnípedes -un dels més necessaris i 
apreciats- entre diferents unitats d'ocupació, corresponents, 
en aquest cas, a unitats socials bisiques (EST~VEZ, 1993; 
ESTEVEZ; MART~NEZ, 1994). 

Les ttcniques de remuntatge i de rearticulació dels es- 
quelets, que s'han desenvolupat amb interessos fonamen- 
talment tafonbmics: com ara veure les modificacions post- 
deposicionals, definir seqütncies de desarticulació, etc. (p. 
e. els treballs a: HOFMAN; ENLOE (eds.), 1992), han estat 
aplicades en una direcció semblant: sincronització de su- 
perfícies ocupades i repartiment de les preses per a deter- 
minar característiques econbmiques i socials (estrattgies de 
cccollectorsn versus c(foragersn (ENLOE; DAVID, 1989 i 1992 
dins HOFMAN; ENLOE (eds.), 1992) o en l'estudi de restes ar- 
queozoolbgiques de jaciments etnoarqueolbgics per trobar 
categories de caricters més significatives de l'organització so- 
cial (p. e. MARSHALL, 1994). 

Crec que aquest és el repte que hem d'anar afrontant, 
perb que no es pot superar si no és amb els pressupbsits que 
he marcat en les línies anteriors: cal posar en relació tots els 
possibles caricters significatius de les restes bssies (quantitat 
de carn o greix representada per cada peta, traces efectives 
del seu aprofitament, origen de la peta ...) amb els de la res- 
ta de l'evidkncia (instruments de treball, rebutjos, associa- 
cions d'elements de combustió...). 

ABSTRACT 

The paper makes a survey to main buna1 remains research 
from hunter-gatherer sites specially centered in Catalonia. 
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