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1. Introducció 

 
La interacció de les societats amb el seu entorn per satisfer les necessitats 

d’aquestes té uns resultats materials que es poden estudiar a partir de l’arqueologia. 

L’arqueologia, doncs, ens permet establir paràmetres a llarg termini d’interrelació 

d’aquestes societats amb el seu entorn (Ingold, 2006; Jones, 2002). Les aproximacions 

que tradicionalment s’han dut a terme al respecte en aquesta disciplina, però, han 

prescindit de forma sistemàtica del registre que millor reflecteix aquesta interrelació, el 

registre arqueobotànic, el qual és precisament resultat d’aquesta interacció amb l’entorn.  

No és fins a la segona meitat del segle XX quan el registre arqueobotànic i 

l’arqueozoològic comencen a rebre una certa atenció, especialment per documentar les 

primeres fases dels orígens de l’agricultura al Pròxim Orient i per a estudis amb 

finalitats paleoambientals. Però els investigadors i les investigadores no van tenir un 

interès en fer formulacions teòriques respecte a la percepció i la interacció amb l’entorn 

de les societats que estudiaven, de manera que van construir les seves interpretacions 

dintre del determinisme ambiental i sota conceptes de maximització de beneficis propis 

del processualisme.  De fet, la majoria de treballs divulgatius continuen avui dia sent de 

caràcter tècnic (Renfrew, 1973; Shackey, 1981; Pearsall, 1989; Buxó, 1997; Ferdière 

(dir.), 1999; Dincauze, 2004; O’Connor & Evans, 2005). Molts dels investigadors i les 

investigadores assumeixen que els mètodes i les tècniques estan prou desenvolupats i no 

consideren la necessitat d’aprofundir en aspectes com: el mostreig, la creació de dades, 

la significació estadística dels resultats, la seva interpretació socio-econòmica, etc. En 

realitat, però, l’arqueologia i, en particular, l’arqueobotànica, necessiten d’una 

renovació metodològica, com ja apuntaven Popper & Hastorf (1988), que afronti 

diversos problemes com la determinació del caràcter antròpic o natural dels conjunts, 

l’elecció d’un mètode adequat de quantificació, la interpretació socioeconòmica de les 

dades, etc. És per això que, com assenyalen autores com D. Zurro (2006), els estudis 

arqueobotànics continuen trobant-se al marge de la investigació arqueològica: no 

s’integren en l’estudi general de les estratègies de subsistència. Alhora, tant 

l’arqueologia com l’arqueobotànica, necessiten d’una renovació teòrica per poder donar 

respostes a les diverses problemàtiques plantejades. 

Com ja han proposat algunes investigadores (Piqué, 1999; Zurro, 2006), cal 

dotar els materials arqueobotànics de significat a nivell arqueològic, ja que tot i que és 

evident que els recursos vegetals són clau en les estratègies de subsistència en la 
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prehistòria i la interacció dels individus amb el seu entorn, aquests no tenen la 

“visibilitat” que mereixen. Moltes autores veuen al darrere d’aquesta invisibilitat una 

sèrie de prejudicis sobre la importància dels diferents tipus de recursos (Hastorf, 1988; 

Piqué et alii, en premsa; Zurro, 2006) com, per exemple, la consideració, a nivell 

alimentari, de la carn com a principal font energètica per sobre de la resta de recursos, o, 

a nivell artefactual, del lític, els metalls i la ceràmica com a principal suport per sobre 

del cuir, la fusta, etc. Aquests prejudicis també es troben acompanyats de 

preconcepcions sobre quin era l’agent social que gestionava aquests recursos, 

considerant-se l’home com l’encarregat de la caça i els materials lítics, i la dona com a 

recol·lectora.  

L’objectiu del nostre treball és definir les estratègies desenvolupades per les 

comunitats caçadores recol·lectores i agricultores ramaderes en la gestió dels recursos 

vegetals. Aquesta gestió ens permetrà, alhora, iniciar una via d’investigació del tipus de 

percepció de l’entorn que tenien les diverses comunitats (i els diversos agents socials de 

cadascuna d’elles), amb la finalitat última d’ampliar el coneixement de les seves 

estratègies de producció i reproducció. El nostre estudi es composa de quatre parts 

essencialment: una de formulació teòrica, una de formulació metodològica, una 

d’analítica i una d’interpretativa. 

La primera part del treball està dedicada a l’estudi de tres conceptes bàsics per a 

nosaltres: entorn, percepció i interacció. L’entorn és l’agent amb el qual les societats 

interactuen a partir de la percepció social que en tenen per tal de produir i reproduir-se. 

Així doncs, necessitem definir correctament aquests agents i aquests processos per tal 

de poder establir posteriorment una metodologia per estudiar-los a partir del registre 

arqueobotànic. 

Seguidament, presentem la metodologia d’estudi de les restes arqueobotàniques 

aplicada al jaciment de la Cova de Can Sadurní, ubicat a Begues (Baix Llobregat). Can 

Sadurní és un jaciment excepcional per la seva extraordinària estratigrafia, especialment 

rica en el període del neolític antic (amb nivells postcardials, epicardials, i cardials). A 

més a més, s’han documentat diverses fases mesolítiques. Tot plegat permet un estudi 

aprofundit de la relació entre els grups que van habitar la cova i el seu entorn. La 

metodologia dissenyada per a l’estudi d’aquesta relació s’ha creat i adaptat a les 

preguntes formulades en l’apartat teòric. Per aquest motiu es troba especialment 

enfocada a l’estudi de l’origen tafonòmic de les restes i els processos de treball que 

evidencien. 
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En tercer lloc, aplicarem la nostra proposta a la cova de Can Sadurní a partir de 

l’estudi carpològic dels nivells epipaleolítics i del neolític antic (entre el 10.000 i el 

4000 cal BC, aproximadament). El Col·lectiu d’Investigadors de la Prehistòria i 

l’Arqueologia del Garraf ha estat excavant Can Sadurní durant 30 anys i això ha permès 

que se n’hagin documentat 23 capes, 14 de les quals estudiarem en aquest treball. A 

més, l’equip d’investigadors que l’ha dirigit (Anna Blasco, Manel Edo i Pepa Villalba) 

ha estat molt compromès amb la recollida de restes arqueobotàniques, amb petits estudis 

prèviament realitzats per Gerhild Kraus-Kashani (Blasco, 1993) i Ramon Buxó (Blasco 

et alii, 1999; Blasco et alii, 2005a; Buxó, 2007; Buxó & Piqué, 2008), fet que ha permès 

estudiar en aquest treball més de 40.000 restes carpològiques. Creiem que la possibilitat 

de tractar un mateix espai utilitzat per societats caçadores recol·lectores i agricultores 

ramaderes permetrà establir paràmetres de canvi en la percepció i interacció amb els 

seus respectius entorns i les causes d’aquests canvis. 

Finalment, presentem una interpretació de les dades, començant per la 

reconstrucció ambiental de cadascuna de les fases i la gestió dels recursos vegetals i, 

eventualment, analitzant la percepció i la interacció amb l’entorn vegetal que va establir 

cada comunitat. 
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2. Entorn, percepció i interacció. Aproximació a la 

relació societat-entorn 

 
L’arqueologia ha estudiat des de diverses perspectives la relació entre les 

societats i el seu entorn, però els posicionaments teòrics s’han formulat sovint al marge 

de les pròpies dades arqueològiques, les quals, d’altra banda, no es poden interpretar 

sense marc teòric. A continuació s’ha volgut reflectir com des de les diverses tradicions 

arqueològiques s’ha concebut el paisatge o l’entorn de les societats prehistòriques i la 

relació que aquestes societats hi han tingut. Posteriorment hem fet una reflexió al 

voltant de què considerem entorn, com es percep aquest i com hi interactuen els 

individus, preguntes que volem respondre a partir de les dades arqueobotàniques, en 

últim terme. 

 

2.1 El concepte d’entorn  
 

2.1.1 Medi ambient, paisatge i territori en la historiografia 

Com ja hem comentat, l’arqueologia s’ha ocupat des dels seus inicis de la 

relació entre les societats o les persones i l’entorn on es desenvolupaven, especialment 

amb la voluntat de demostrar com aquestes eren determinades per aquest entorn 

(disponibilitat de recursos, clima, orografia, etc.). Hi ha autors, com García Sanjuán 

(2005), que consideren que el determinisme ambiental és pràcticament inherent a la 

filosofia occidental. L’Antropo-Geografia de Friedrich Ratzel (1844-1904) és el primer 

intent de demostrar de forma sistemàtica la relació entre els trets culturals i els factors 

geogràfics en societats de tot el planeta. A mida que l’Antropologia Cultural es va anar 

desenvolupant durant les primeres dècades del segle XX, es va veure que el 

determinisme ambiental simplificava excessivament la realitat i s’optà pel possibilisme, 

de manera que el medi imposava una sèrie de límits a la conformació i evolució cultural 

de les comunitats humanes, però no determinava mecànicament tots els seus aspectes 

concrets. No es la nostra intenció efectuar a una revisió exhaustiva dels plantejaments 

deterministes, sinó que ens centrarem en aquells corrents que més han marcat la recerca 

arqueològica en els temps recents. 
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2.1.1. El Processualisme i l’Ecologia Cultural. L’Arqueologia ambiental i 

l’Arqueologia espacial 

 

Entre els anys cinquanta i els seixanta, una sèrie d’antropòlegs nord-americans, 

d’entre els quals cal destacar Steward, defineixen l’Ecologia cultural com l’estudi dels 

processos a través dels quals una societat s’adapta al seu medi. Aquesta adaptació, 

segons afirmen, és cultural ja que, donat que les pautes socials i culturals no es 

transmeten genèticament, no es pot parlar d’una adaptació en el sentit que es fa, en el 

marc de biologia, per a la selecció natural.  

L’Ecologia Cultural tindrà un gran efecte en l’arqueologia i, a partir de mitjans 

dels anys 60, se centra en la definició d’una metodologia per a l’estudi de l’adaptació de 

l’ésser humà al medi i l’explotació dels recursos naturals. Es desenvolupen mètodes 

d’estudi de la distribució d’assentaments (Binford, 1982; 1988), d’elements 

mediambientals o de la disponibilitat de recursos. Si bé aquests estudis establiran les 

bases de l’estudi de l’entorn, es basen en el principi de mínim esforç, sense tenir en 

compte el valor afegit que poden tenir certs productes o determinades activitats. Butzer, 

en la mateixa línia que Binford, plantejarà conceptes com els d’estratègia adaptativa o 

èxit adaptatiu, considerant el primer com el conjunt de comportaments simultanis o 

seqüencials mitjançant els quals el sistema s’ajusta tant als canvis interns com als 

externs. El segon, en canvi, només es pot avaluar a llarg termini, amb les caigudes 

demogràfiques com a únics fenòmens capaços de mesurar la inadaptació (Butzer, 1980; 

1989). Redman desenvolupa aquest concepte (Redman, 1999) determinant que l’ésser 

humà té un paper actiu en el modelatge del seu ecosistema a través de processos 

racionals de seleccions d’alternatives a partir de l’experiència passada i el coneixement 

adquirit dels altres. 

Redman (op. cit.) defineix adaptabilitat com la capacitat d’una comunitat 

d’ajustar-se als estressos (climàtics, dietètics, epidemiològics, demogràfics o per 

competició amb d’altres grups). Aquests estressos, afirma l’autor, no sempre afecten a 

tots els segments de la població per igual. La resposta als estressos ambientals és de 

tipus comportamental. Redman basa aquestes afirmacions en el fet que l’espècie 

humana pot aprendre de casos passats i planificar el futur, fent-la així extremadament 

flexible i efectiva a nivell adaptatiu. Aquest comportament, argumenta l’autor, es 

tradueix de dues maneres: control demogràfic (canviant les estratègies de reproducció o 

mitjançant agregació, dispersió o emigració) i gestió dels recursos (nous patrons de 

moviment, alteració de les tecnologies de producció de recursos, etc.).  
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Com assenyala García Sanjuán (2005) el materialisme cultural de M. Harris 

(1927-2001) té una influència molt important en l’ecologia cultural i iniciarà, per 

exemple, els estudis de l’energia dedicada a la producció i aprovisionament de recursos 

necessaris per al sosteniment de la vida. Això derivà en conceptes com el de carrying 

capacity: la mida màxima que pot assolir un grup sense passar els límits productius 

crítics d’un nínxol ecològic. Tal i com afirma Evans (2003), el resultat van ser estudis 

que transferien els principis ecològics als humans i van permetre als arqueòlegs 

desenvolupar models que ajudaven a fer prediccions sobre la relació entre els humans i 

l’entorn. Binford va ser en bona part responsable del que fou la Middle Range Theory, 

mentre que Higgs va desenvolupar la Site Catchment Analysis. Les noves teories que 

s’han anat creant als anys 90 (per exemple: Redman, 1999), enlloc de prioritzar la 

maximització del benefici, consideren que el més probable és que les poblacions 

defensessin el menor risc possible, de manera que han aparegut propostes com 

l’estratègia “mini-max” en les quals es pretén buscar la millor estratègia possible en el 

pitjor dels casos.  

Els beneficis d’aquestes recerques van ser de gran utilitat a l’arqueologia 

ambiental. D’una banda, es va definir metodològicament l’anàlisi ambiental, amb la 

sistematització de disciplines com l’arqueobotànica i l’arqueozoologia, les quals es 

fonamentaran en la Biologia. Ambdues es consideraran essencials, juntament amb la 

geoarqueologia, per reconstruir les dinàmiques de canvi de l’entorn (García Sanjuán, 

2005). Cal assenyalar, però, que en aquest marc no treballaran la relació que estableixen 

els éssers humans amb aquest entorn, sinó que prenen un paper de caire més descriptiu i 

destinat a la reconstrucció paleoambiental. La suma d’aquestes disciplines sovint rebrà 

el nom d’Arqueologia ambiental (Environmental Archaeology).  

Nosaltres diferim completament d’aquestes postures, ja que defensem que les 

dades arqueobotàniques proporcionen informació essencialment de les societats que les 

van generar i, de forma indirecta, de l’entorn d’on procedien. Cal acabar amb la 

concepció de les restes arqueobotàniques com a elements preservats per l’atzar o per 

l’aprovisionament sense criteri (tret del criteri del mínim esforç, àmpliament aplicat a 

l’estudi de les societats prehistòriques). Com assenyala Risch (1995), les activitats 

productives i reproductives d’una societat mai són atzaroses, sinó que són el resultat 

d’una complexa interacció entre tots els seus membres i l’entorn per tal de mantenir la 

seva pròpia reproducció. A més a més, els criteris botànics i ecològics utilitzats per a la 

reconstrucció dels paisatges en el passat són plenament actualistes, amb els riscos que 
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comporta l’assumpció acrítica que les comunitats vegetals es van comportar igual en el 

passat que en el present. 

 Com a conseqüència de la influència de l’Ecologia Cultural en el Processualisme 

sorgirà, als anys 70, l’Arqueologia espacial. L’Arqueologia espacial, com exposa García 

Sanjuán (op. cit.) no només s’aplica a l’anàlisi d’assentaments, sinó a qualsevol tipus de 

jaciment. Els seus mètodes van ser desenvolupats des de la Geografia i l’Escola 

Paleoeconòmica de Cambridge. Soler (2007) afirma que en l’estudi de les relacions 

territorials entre jaciments, els criteris d’aquesta escola es fonamentaven en aspectes 

com la mida i la distància, la distància fins als punts d’aprovisionament d’aigua, el tipus 

de sòl i cobertura vegetal, etc., inferint a partir d’aquests diversos tipus de relacions 

jeràrquiques. El gran canvi que s’origina amb l’Arqueologia espacial, en la manera que 

ho veuen Lull i Micó (1998), es deu al canvi de perspectiva a l’hora d’enfocar els 

estudis arqueològics, ara ja més enllà del propi jaciment i la seva àrea immediata, 

observant també el paisatge de forma àmplia. Gili (1995), des de postures marxistes 

amb les quals convergim, ha criticat aquest tipus d’estudis, ja que no tenen en compte la 

percepció com a factor d’anàlisi en l’estudi de la relació entre els éssers humans i 

l’entorn, així com la possibilitat que els recursos no fossin explotats per tots els sectors 

de la societat per igual, de manera que tampoc tots els individus tinguessin una mateixa 

relació amb l’entorn. 

 A nivell teòric, un dels punts amb els quals estem en major desacord respecte les 

postures processualistes és en el plantejament d’estratègies de maximització del benefici 

per explicar la relació entre les societats i el seu entorn. La percepció de l’entorn no és 

quelcom aliè a la societat, sinó que ve determinada per aquesta. Per tant, no és possible 

estudiar la relació amb l’entorn al marge de la societat que s’hi va desenvolupar, al 

marge de les activitats productives d’aquesta societat. Aquestes activitats productives 

poden o no regir-se per un criteri de maximització del benefici i minimització del cost.  

En conseqüència, estudiar els recursos potencials d’un territori no és estudiar el sistema 

productiu d’una societat, ja que aquest només es pot estudiar a partir de les activitats 

productives d’aquesta societat. És a partir d’aquestes dades que hom s’ha d’apropar a 

l’aprofitament dels recursos de l’entorn i, eventualment, al tipus de percepció que aquest 

aprofitament ens indiqui.  
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2.1.2. El Postprocessualisme i la Fenomenologia. L’Arqueologia del Paisatge 

i l’Arqueologia de la Percepció 

 

El postprocessualisme, originat a partir del que s’anomenarà crítica a la 

modernitat, renegarà de qualsevol relació entre l’evolució cultural i els factors 

ambientals, ja que, com assenyalen O’Connor i Evans (2005), creuen que la cultura no 

és resultat de cap fenomen adaptatiu. Soler (op. cit.) assenyala que el màxim error que 

els postprocessualistes veuen en els criteris processualistes d’anàlisi de la relació amb 

l’entorn és el fet de basar-se exclusivament en la premissa que l’ésser humà actua 

minimitzant esforços i maximitzant el benefici, criteris propis de l’economia capitalista 

però que no es poden considerar inherents a la condició humana. D’altra banda, com 

afirma García Sanjuán (op. cit.) es proposa una major atenció als símbols: com les 

societats del passat percebien el seu entorn i com aquesta percepció era integrada en les 

seves construccions religioses, mítiques i simbòliques.  

Com indica Soler (2007), pel que fa a l’estudi de la dimensió espacial, es va 

voler superar les visions economicistes i adaptacionistes precedents introduint variables 

menys evidents del coneixement humà com la visibilitat o la percepció. L’alternativa a 

l’Arqueologia espacial processualista i la seva visió de l’entorn rebrà el nom 

d’Arqueologia del Paisatge. El plantejament que s’obre és una aproximació al paisatge 

de tipus sistèmic, on es combina la prospecció del terreny, l’excavació de formes i el 

creuament de diverses disciplines: arqueologia del paisatge, arqueologia, 

paleoambientologia, geoarqueologia, història, etc. Proposen un apropament a l’evolució 

del paisatge de tipus regressiu, des del present, evitant sempre l’aproximació a períodes 

cronològics concrets per evitar errors interpretatius de l’edat de les formes. Cal precisar, 

però, que a l’hora de la veritat la majoria de treballs d’Arqueologia del Paisatge 

manquen d’estudis arqueològics que fonamentin les seves interpretacions. Així doncs, 

la regressió cronològica que proposen es basa únicament en l’observació i en la recerca 

de fonts escrites, les quals poden ser il·lustratives per a períodes recents però no per als 

prehistòrics. 

Segons Criado (1997), l’arqueologia del paisatge estudia un tipus específic de 

producte humà (el paisatge). Criado defensa que cal interpretar el paisatge com un 

conjunt d’elements dotats de significat, actius dintre l’experiència cognitiva humana, 

signes que interactuen amb la societat i l’individu. Villoch, Santos i Criado (1997) 

consideren que el paisatge té tres dimensions bàsiques: una física (l’entorn natural), una 

d’ús (l’entorn social) i una cultural (l’entorn cultural). L’arqueologia espacial, diuen, es 
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va concentrar únicament en la dimensió material del que ells anomenen paisatge social. 

Segons Criado (1993; 1997), l’Arqueologia del Paisatge incorpora també la dimensió 

ideal o imaginària. El mateix autor afirma que una descripció del paisatge permetrà 

d’alguna manera aproximar-nos als aspectes simbòlics i socials que el van generar. El 

paisatge només existeix en relació als significats creats a través de les relacions 

establertes entre els seus habitants i els llocs. En conseqüència, no es pot estudiar 

independentment del seu temps concret. Això implica que trets del paisatge com les vies 

de comunicació o els punts d’aprovisionament d’aigua ja no es consideren de 

rellevància objectiva, sinó que s’entén que cal concebre’ls dintre del món 

simbòlicament construït pels actors socials (Soler, 2007).  

Un dels investigadors més destacats d’aquesta disciplina és C. Tilley, 

especialment a partir de la publicació de Paths, Places and Monuments. A 

Phenomenology of Landscape, al 1994. Com molts d’altres autors d’aquesta tendència, 

se centra en l’anàlisi de monuments o “paisatges sagrats”, sense tenir en compte, com 

critiquen Knapp i Ashmore (1999) que els monuments constitueixen una part molt 

limitada del paisatge. 

Una de les premisses més interessants que plantegen autors com Bradley (2003) 

és que l’arqueologia d’una societat determinada no pot obviar l’herència de les dels 

períodes anteriors, ja que aquestes societats s’haurien relacionat amb el que romangués 

d’aquest passat (a nivell de conseqüències de la interacció amb l’entorn com poden ser 

les construccions, alteracions de la coberta vegetal, la construcció de mites, etc.). 

Nosaltres, però, diferim en la seva visió que l’excavació no és la millor manera 

d’apropar-s’hi. Nosaltres creiem que, en realitat, és la millor manera. El fet de tenir les 

restes de la interacció amb l’entorn de diversos grups que generen els conjunts 

estratigràfics en un sol punt i de forma diacrònica és una gran font d’informació, ja que 

d’aquesta manera podem veure com l’actuació d’uns pot tenir conseqüències en la dels 

altres. En canvi, un estudi del paisatge de tipus perceptiu sota principis actualistes pot 

dur-nos a visions errònies del passat, ja que s’està assumint que la percepció de l’entorn 

és la mateixa, quan aquesta en realitat es troba determinada socialment i, en 

conseqüència, canvia en funció de la societat que percep aquest entorn.  

Des d’aquesta disciplina s’ha apuntat també els inicis d’una Arqueologia de la 

Percepció, com a conseqüència de la ja comentada relació entre el postprocessualisme i 

la fenomenologia, per tal de completar l’estudi del paisatge simbòlic. L’interès en la 

percepció es deu al fet que autors com Villoch, Santos i Criado (op. cit.) consideren que 

és la manera de conèixer les apreciacions i posicions dels individus que van construir i 
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utilitzar un paisatge concret. Per superar la subjectivitat en l’aproximació a l’estudi de la 

percepció, els autors esmentats han proposat un enfocament des de l’objectivitat de la 

percepció: enlloc d’intentar esbrinar el que percebia l’individu, buscaran la percepció a 

nivell social (com les sensacions eren dirigides i controlades, com un tipus determinat 

de percepció era imposada...). Bradley ho desenvolupa en el seu llibre An Archaeology 

of Natural Places (Bradley, 2003), on pretén establir uns paràmetres d’estudi de la 

percepció dels santuaris en entorns no construïts i superar aproximacions com les de 

Tilley, on les interpretacions de l’autor són impossibles de repetir al camp, ja que no 

explicita en cap moment una metodologia. Així doncs, els aspectes que Bradley 

desenvolupa, tot i no formular-los tampoc clarament en un cos metodològic, se centren 

en l’estudi dels espais on s’ubiquen els llocs rituals (per exemple, els gravats a l’aire 

lliure). La ubicació, la composició, el nivell d’elaboració i l’orientació de la 

representació, juntament amb la topografia, li permet plantejar a quin públic estarien 

destinades les representacions o els rituals. L’accessibilitat, l’habitabilitat de l’espai i la 

visibilitat del mateix també són elements a tenir en compte, així com la seva ubicació 

respecte als camins i punts importants de producció i fins i tot els tipus de suport 

escollits. Malauradament, però, hem de recuperar la crítica formulada anteriorment a 

Tilley, ja que Bradley tampoc analitza cap altre aspecte que no siguin espais sagrats. 

Com destaca Soler (2007), el postprocessualisme no ha respost a la raó dels 

canvis en la racionalització del paisatge i no ha acabat de desenvolupar una metodologia 

apropiada per al treball arqueològic quotidià. Nosaltres creiem que les mancances no 

només són metodològiques, sinó també teòriques (les quals, òbviament, generen 

incoherències metodològiques). Una de les mancances teòriques (pel que fa als aspectes 

sobre la relació amb l’entorn) del postprocessualisme és el no haver aprofundit en 

l’estudi dels mecanismes de percepció humans, de manera que treballen aspectes de la 

percepció sense una definició del terme consensuada ni una metodologia gaire clara i 

poc d’acord amb el que s’ha desenvolupat des d’altres ciències que sí que estudien la 

percepció. Tampoc s’avaluen els mecanismes a partir dels quals es podria educar la 

percepció ni amb quins objectius. De fet, més que Arqueologia del Paisatge hauríem de 

parlar d’Anàlisi Històrica del Paisatge, ja que generalment es fa poc ús de l’arqueologia 

en aquestes aproximacions i, en el fons, es dóna un protagonisme al paisatge que fa que 

sovint s’acabi per no atendre les societats que el van anar generant. A nivell 

metodològic, a més a més, prescindeixen de l’arqueologia, assumint que el paisatge que 

actualment podem percebre és igual que el que es va percebre en el passat. 
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2.1.3. El Materialisme Històric i el Marxisme  

 
Marx inicià un dels primers apropaments a l’estudi de la relació entre la societat 

i el medi intricant diverses disciplines com l’economia en els seus postulats teòrics. Per 

a Marx, l’evidència més clara de la relació entre les societats i la naturalesa és el treball 

(entès com la transformació de la matèria a partir de l’aplicació d’una força de treball i 

d’una tècnica, o l’activitat encaminada a l’obtenció d’un producte determinat mitjançant 

la transformació d’una matèria també determinada). Aquesta relació és dialèctica i no 

unidireccional. La relació amb el medi és una relació social i, com a tal, canvia amb la 

societat (Gerasimov, 1981; Zurro, 2006). Una de les característiques d’aquest 

enfocament és que es destina a totes les societats, tant capitalistes com precapitalistes 

(Gerasimov, 1981). 

En paraules de Piqué (1999),  “la natura (objecte de treball) és el medi ambient 

natural on actuen els grups humans (força de treball) i on obtenen tot allò necessari per 

garantir la seva subsistència. La mediació entre força de treball i l’objecte de treball es 

produeix a través del treball”. Els éssers humans, però, no actuen sobre la natura de 

forma atzarosa, ja que, com indica Risch (1995), d’aquesta actuació en depèn la  

reproducció de les formacions socio-econòmiques. Així doncs, segons el mateix autor, 

les formes d’apropiació de la natura són resultat i alhora reflex dels sistemes 

d’explotació socials.  Per al Marxisme, els éssers humans actuen sobre el medi segons 

l’oferta d’aquest, les seves necessitats i nivell de desenvolupament tecnològic. Segons 

Terradas (2001), el medi ambient, tot i ser el medi on es materialitza l’activitat social no 

arriba a ser un component passiu, ja que d’alguna manera interactua amb l’agent actiu 

(població), condicionant l’especificitat d’aquesta activitat. Posteriorment 

desenvoluparem aquesta apreciació marxista del medi. El medi, per a aquests autors, té 

un paper no passiu en la relació dialèctica amb la societat, però tampoc es defineix com 

actiu ni com a agent perquè manca de consciència en les seves accions sobre la societat. 

Això fa que no quedi clar el paper que té en aquesta relació amb la societat. 

Les diverses activitats productives i reproductives es duen a terme en un espai 

físic determinat: el territori, entès com a categoria econòmica utilitzada per analitzar 

l’espai d’aprofitament de recursos que ofereix el medi ambient. Tal i com indica 

Terradas, els seus límits canviaran en funció del tipus d’activitats que permetin la 

reproducció de la societat.   

Terradas (op. cit.) distingeix diverses perspectives des de les quals es pot 

concebre i analitzar el medi ambient: 
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- medi ambient geogràfic: correspon al paisatge físic i biològic global on es 

desenvolupen i interactuen les unitats poblacionals. 

- medi ambient operatiu: espai d’aprofitament dels recursos on tenen lloc les 

activitats de subsistència d’una unitat poblacional concreta a curt i llarg 

termini. 

- medi ambient modificat: àrea de manutenció immediata a un assentament on 

l’activitat freqüent o efectiva produeix una modificació o transformació 

tangible del medi ambient (també anomenat espai social). 

- medi ambient percebut: parts dels medis ambients geogràfics i operatius, tant 

visibles com invisibles, de les quals la unitat poblacional és conscient i 

respecte les quals es prenen decisions (també anomenat territori). 

També des d’una perspectiva marxista, Gili (1995) diferencia entre territori, 

entès com l’organització de l’espai que té per objectiu la reproducció econòmica, social 

i ideològica d’un grup humà; medi, entès com les condicions mediambientals que 

transcendeixen les territorialitats; i paisatge social, el qual estaria vinculat a la percepció 

social de les territorialitats i el medi. Els límits entre el medi ambient i l’espai general 

vindran determinats pel coneixement que cada societat tingui sobre la totalitat de la 

materialitat física. Aquest coneixement serà necessàriament diferent segons el sexe i la 

posició social que ocupa el ser social. Aquestes percepcions són dissimètriques perquè 

s’efectuen des de punts d’observació determinats per les condicions materials 

atribuïdes, com a mínim, a cada sexe. El punt d’observació configura la concepció de 

l’espai, de manera que imposa estratègies específiques als territoris, les quals poden 

comportar una descompensació física o social. Estem absolutament d’acord amb 

aquestes últimes afirmacions al voltant de com la percepció afecta el coneixement de la 

materialitat física i com aquesta percepció no és igual per a tots els agents socials, ja que 

parteixen de punts d’observació diferents determinats socialment. 

Com es pot observar doncs, malgrat les diferències terminològiques, tant 

Terradas com Gili donen un paper molt important al factor percepció en la concepció 

del territori i del medi. Tanmateix, es fa palès que les diferències en les terminologies i 

conceptes emprats per tractar la interacció amb l’entorn dificulten la comprensió de la 

mateixa.  

L’enfocament materialista històric s’ha aplicat a l’estudi del registre 

arqueobotànic amb una perspectiva completament nova. El resultat ha estat la 

interpretació d’aquestes restes com a part dels diversos processos de treball de la 

societat, destinats a mantenir el seu sistema productiu i reproductiu. Com a 
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conseqüència, doncs, les investigadores interpreten les restes com a resultat d’una 

selecció intencionada dels recursos a partir de l’experiència dels individus i 

condicionada per les normes socials. Així doncs, el seu estudi els permet interpretar 

quina va ser la relació entre aquestes societats i el medi i, en menor mesura degut a 

l’origen antròpic de les restes, de quin tipus de medi es tractava. Aquesta és precisament 

la perspectiva des de la qual nosaltres abordarem el nostre estudi, ja que creiem que és a 

partir de l’excavació dels espais de producció, processat i consum des d’on podrem 

construir la relació entre les societats i l’entorn. 

 

2.2 La percepció de l’entorn 
 

Fins ara, hem parlat en diverses ocasions de percepció però no l’hem arribat a 

definir. Des de la psicologia ambiental s’ha dit que la forma en la qual ens relacionem 

amb l’entorn no es pot entendre sense una anàlisi de la percepció, la cognició i 

l’avaluació del mateix (Valera, Pol & Vidal, 2007). Això ha fet que iniciem una recerca 

en d’altres disciplines on aquests aspectes sí que s’han abordat, al menys en casos 

actuals, com la psicologia ambiental (Levy-Leboyer, 1985; Bonnes & Secchiaroli, 1995; 

Bell et alii, 2001), l’antropologia (Ingold, 2006) o des dels estudis del Traditional 

Ecological Knowledge (Berkes, 1999; Menzies, 2006). Tot seguit desenvolupem 

breument la tendència de cadascuna de les disciplines esmentades. 

La Psicologia Ambiental és una tendència dintre de la Psicologia que va 

aparèixer a principis de la segona meitat del segle XX i s’ha anat desenvolupant fins a 

l’actualitat. Va néixer vinculada a l’arquitectura i a la percepció dels espais urbans i s’ha 

anat configurant com una de les línies de recerca més importants en la psicologia, des 

d’on s’afronta la relació entre els éssers humans i l’entorn on es desenvolupen des de 

perspectives holístiques transaccionalistes. L’estudi dels processos de percepció i els 

factors que els influeixen són els que ens han resultat més interessants per al nostre 

treball.  

D’altra banda, la perspectiva antropològica de Tim Ingold té una fonamentació 

molt important en els autors que han construït la Psicologia ambiental i, alhora, compta 

amb la investigació de societats caçadores recol·lectores actuals per contrastar moltes de 

les teories aplicades a societats urbanes des de la psicologia. Les seves conclusions han 

estat molt il·lustratives per a nosaltres, tant pel que fa als processos de percepció com 

als d’interacció amb l’entorn. 
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Per últim, el Traditional Ecological Knowledge estudia com es transmet i es 

practica el coneixement ecològic tradicional i quins efectes tenen les polítiques 

regionals i nacionals en la seva evolució. La seva finalitat és utilitzar el coneixement 

local, partint de la premissa que aquest compta amb l’experiència de diverses 

generacions i ja optimitza l’aprofitament de recursos de l’entorn, per tal de no dur a 

terme una gestió que esgoti els recursos disponibles. Si bé a nivell teòric i metodològic 

no hi convergim plenament, la recerca que s’ha realitzat des d’aquest corrent a nivell de 

com és el coneixement de l’entorn i com s’hi interactua en casos de societats actuals ens 

ha estat de gran utilitat.   

A continuació oferim una síntesi d’aquestes disciplines, adaptada a les nostres 

preguntes: com es percep l’entorn, com s’avalua i com s’arriba a conèixer, i com els 

individus hi desenvolupen les seves activitats.  

Basant-nos en diversos autors (Lévy-Leboyer, 1985; Bonnes & Secchiaroli, 

1995; Ingold, 2006; Valera, Pol & Vidal, 2007) hem distingit entre sensació i percepció. 

La sensació és el resultat de l’activació dels receptors sensorials de l’organisme i de la 

intervenció del sistema nerviós central que descodifica els impulsos nerviosos 

procedents dels diferents òrgans sensorials. La percepció és un procés psicològic 

d’integració en unitats significatives de determinats conjunts d’informacions sensorials 

a partir de l’exploració de l’entorn. Nosaltres tenim un paper actiu en aquest procés (per 

això hem utilitzat el terme exploració) i és el que fa que percebem un bosc (unitat 

significativa) i no un cúmul de sensacions diferents. Per tal de desxifrar aquestes 

sensacions diferents cal fer un esforç exprés. La percepció és un procés actiu de 

l’individu, on participen processos cognitius, emocionals, interpretatius i avaluatius. És 

un procés complicat que els investigadors han estudiat habitualment de forma 

fragmentària, observant les formes concretes de percepció de l’ésser humà davant de 

casos plantejats de forma predeterminada. La percepció ambiental no és la suma de 

percepcions concretes. L’individu percep l’entorn com un tot i l’experimenta en forma 

d’unitats significatives que es desenvolupen socialment en interacció amb l’entorn. Ha 

estat amb la psicologia ambiental que s’ha començat a treballar amb l’entorn de forma 

holística, procurant analitzar els processos globals que permeten a la persona captar 

l’entorn i, en últim terme, introduint la persona en el procés de definició i constitució 

del propi entorn.  

La persona no només capta les propietats i característiques de l’entorn físic, sinó 

que també construeix i contribueix a definir i interpretar l’entorn d’una determinada 

manera (Valera, Pol & Vidal, 2007). Com s’ha definit des de la Psicologia ecològica, la 
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percepció és resultat del moviment intencionat i, per tant, el que percebem és 

conseqüència de les nostres accions (Ingold, 2006). J.J. Gibson, fundador de la 

Psicologia ecològica, investigà el mode en el qual es percep l’entorn de forma global. 

Per a aquest autor, les diferents relacions ecològiques entre la persona, l’ambient físic i 

l’ambient social, fan que l’exploració activa permeti percebre els objectes de diferents 

maneres, produint diferents patrons òptics ambientals (Valera, Pol & Vidal, 2007). És el 

que ell anomena “visió ambiental”, de manera que trenca amb la concepció de la 

percepció com quelcom mental i anuncia que la percepció és també física, perquè té 

relació amb la mobilitat: “hem de percebre per moure’ns, però també ens hem de moure 

per percebre” (Gibson, 1979, citat a Bonnes & Secchiaroli, 1995). Aquest procés té com 

a conseqüència el descobriment de diferents affordances en l’entorn, concepte clau en 

Gibson que pot traduir-se com a oportunitats ambientals, atributs o possibilitats d’ús en 

l’entorn. Percebre les ofertes de l’ambient és percebre com interactuar-hi. Cadascuna de 

les affordances s’activa en funció d’un determinat context ecològic configurat per la 

situació de l’objecte en l’entorn físic, les necessitats d’us de les persones i les pròpies 

possibilitats d’ús de l’objecte. Aquesta percepció pot variar entre els membres d’una 

comunitat en funció de l’edat, el gènere, la personalitat, etc. A més cal considerar 

l’entorn des d’una perspectiva dinàmica, canviant. Per tant, la modificació d’alguns dels 

elements que configuren aquest sistema canvia les oportunitats de manera diferent per 

als diversos organismes que es troben en l’entorn modificat. 

Des del transaccionalisme, fundat per Ames (citat a Valera, Pol & Vidal, 2007), 

es va establir el rol actiu que juga l’experiència de l’individu en la conformació de la 

percepció que aquest té de l’entorn. La manera que té d’actuar l’individu en el món, en 

el fons reflecteix les seves expectatives, necessitats i objectius particulars. El 

transaccionalisme considera la realitat física el resultat i no la causa de la percepció 

(Bonnes & Secchiaroli, 1995). No hem de confondre, emperò, la percepció de l’individu 

amb els objectius que persegueix en funció de les necessitats socials (les necessitats i els 

objectius d’un individu no són únicament particulars sinó que són també resultat de la 

seva socialització). La percepció és un instrument més que permet a l’individu detectar 

no només els recursos del medi, sinó, com ja s’ha dit, també les affordances de l’entorn 

(possibilitats d’actuació). 

Valera, Pol & Vidal (op. cit.) han intentat avaluar les variables que influeixen en 

la percepció humana, considerant-ne dos tipus: les personals i les socials.  

Dintre de les variables personals es considera que s’ha de tenir en compte les 

habilitats perceptives de l’individu, d’acord amb l’edat, l’activitat habitual o 
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determinades característiques dels òrgans perceptius que poden afectar la seva percepció 

de l’entorn. Alhora, els judicis estètics que pugui fer l’individu de forma subjectiva, fan 

que percebi també d’una forma determinada el seu entorn. L’experiència o familiaritat 

amb un entorn pot també afectar la percepció que se’n té. La familiaritat té una relació 

directa amb la temporalitat. Segons Bell et alii (op. cit.), la temporalitat és també una 

variable a tenir en compte. Un estímul que no canvia al llarg del temps provoca una 

habituació en el receptor, reduint la seva reacció. La constància, la predictabilitat o la 

regularitat d’un estímul són factors que generen habituació. Finalment, les variables 

climàtiques són altament incidents en el comportament humà. La temperatura, per 

exemple, es percep en relació a la temperatura corporal, la qual depèn dels propis 

mecanismes de l’organisme per regular-la, dels factors socials i tecnològics per 

prevenir-la o solucionar-la i dels factors físics (vent, humitat) que poden intervenir en 

una major o menor percepció de la temperatura. El fet és que una temperatura que es 

percebi baixa pot provocar menor capacitat de reacció, tensió muscular, etc., fet que 

obligarà a prendre una sèrie de mesures a nivell individual i social que permetin que 

canviï aquesta percepció i que les activitats productives no se’n vegin afectades (Bell et 

alii, 2001). 

Per variables socials s’entenen els factors de caire simbòlic, normatiu o de 

sistemes de relacions socials, els quals es converteixen en propietats constitutives de 

l’entorn a partir d’una manera comuna d’entendre’l i de construir-lo socialment 

mitjançant la interacció i la comunicació (Bonnes & Secchiaroli, 1995). 

Arqueològicament, el coneixement dels mecanismes perceptius són molt 

necessaris, ja que permeten plantejar les nostres postures teòriques. Amb el que hem 

exposat fins al moment és evident que no és possible plantejar l’entorn com un factor 

determinant del comportament humà ja que la percepció és un procés construït des de 

l’ésser humà en relació amb l’entorn. L’entorn social i el propi individu seran els que 

condicionin la relació amb l’entorn i la seva percepció final, doncs. Això ens demostra 

que, en el cas de les restes arqueobotàniques, com a restes de les activitats humanes que 

romanen als assentaments, són evidències d’una determinada relació amb l’entorn que 

respon a una percepció particular del mateix. En resum, les restes arqueobotàniques 

(fruits, llavors i fusta carbonitzada) no són evidències de l’entorn sinó de les activitats 

produïdes en l’entorn. D’altres tipus de restes, com el pol·len, no s’originen per 

l’activitat humana i, en conseqüència, sí que es poden treballar com a dades estrictament 

paleoecològiques. 
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2.3.  La cognició de l’entorn 
 

Quan parlem de coneixement del medi no ens referim a una aproximació 

científica al funcionament de l’entorn com s’entendria avui dia, sinó una relació de 

coneixença com la que es pot establir amb els humans, a partir de la qual els individus 

es poden relacionar amb altres organismes.  

El coneixement de l’entorn en societats actuals ha estat definit pels investigadors 

del Traditional Ecological Knowledge a partir dels següents els atributs (Menzies & 

Butler, 2006, 7-10): 

- acumulatiu i a llarg termini: ja que es construeix al llarg de múltiples 

generacions. 

- dinàmic: no és un coneixement estàtic i permanent, sinó que nova informació 

és afegida i antiga informació és esborrada a mida que canvia l’entorn. 

- històric: igual que ho és l’entorn i el seu permanent canvi. 

- local: és d’àmbit reduït i molt específic, amb una metodologia molt pròpia a les 

ciències naturals: observació, inferència, verificació i predicació. 

- holístic: els elements que observa són considerats com a parts interconnectades 

d’un tot indivisible que no es poden entendre aïlladament. 

- integrat: és propi d’un context cultural particular i està directament relacionat 

amb el concepte de propietat, les normes socials d’aprofitament dels recursos, la divisió 

del treball, etc. 

- moral i espiritual: es basa en una relació espiritual i recíproca entre la gent i 

l’entorn. Sovint l’entorn és considerat com a sensible, de manera que hi haurà maneres 

correctes i incorrectes de relacionar-s’hi. 

Tot i que estem d’acord amb els atributs descrits per Menzies i Butler, creiem 

que les qüestions espirituals queden al marge de la ciència i no poden ser estudiades. 

En aquest procés de coneixement hi ha una part determinant que es troba en la 

transmissió del mateix entre individus. Hi ha dos models bàsics que formulen 

teòricament, a partir de l’estudi de societats actuals, una explicació per al procés de 

transmissió cultural: el model generacional i el model relacional (per a un major 

aprofundiment, veure Ingold, 2006, 132-151). El model generacional considera que la 

tradició de cada grup humà es transmet verbalment de generació en generació. Aquesta 

idea pressuposa que tots aquests elements de la tradició són emmagatzemats 

mentalment i que tots ells són alhora transmissibles a partir únicament del llenguatge. 

Alhora, aquest model considera que l’evolució d’aquests pobles, doncs, es produeix de 
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forma lineal, convertint a cada generació en un punt dintre d’un arbre amb moltes 

branques, cadascuna de les quals uneix dos punts a partir dels vincles genètics. El model 

relacional, creat per Gilles Deleuze i Félix Guattari (1988, citat a Ingold, op.cit.), pretén 

trencar aquests esquemes que no semblen adequar-se del tot a la realitat. La imatge de 

l’arbre queda substituïda per la d’un rizoma, amb la intenció de recalcar que la tradició 

no es transmet linealment d’una generació a una altra, sinó que es construeix 

constantment a partir de la interconnexió de moltes línies durant la vida (i no en un sol 

punt). És un procés constant de desenvolupament que té una relació intrínseca amb 

l’entorn on es desenvolupa.  

Per al model generacional hi ha un “aprenentatge social” que s’introdueix al 

cervell del novici i un “aprenentatge individual” que neix a partir de l’experiència de 

posar el primer en pràctica. Per al model relacional el coneixement s’adquireix a partir 

de les relacions dels individus avui dia i com aquests reviuen la vida dels seus 

avantpassats i la transmeten en l’entorn del moment. D’altra banda, el model relacional 

considera que un coneixement ben assumit canvia amb l’entorn. El canvi, com diu 

Ingold (op. cit.) no ha d’indicar forçosament una ruptura amb la tradició. El que permet 

l’existència d’aquest tipus d’aprenentatge social és el manteniment d’uns “sistemes 

d’aprenentatge” constituïts per les relacions entre diversos individus més o menys 

experimentats. L’aprenentatge, sempre segons Ingold, es podrà produir mentre 

continuïn les relacions.  

 La construcció de la percepció social, en resum, consisteix en l’educació dels 

sentits en relació a l’entorn, de manera que individus de diferents procedències 

s’orientaran de manera diferent si se’ls col·loca en un mateix entorn (Ingold, 2006). La 

raó per la qual els individus comparteixen el seu coneixement i creen aquesta percepció 

social és perquè és la manera de mantenir la viabilitat i continuïtat del cicle productiu.  

 El coneixement de l’entorn i la transmissió d’aquest són qüestions clau a tenir en 

compte en l’estudi de societats prehistòriques. El registre arqueològic que nosaltres 

estudiem és el reflex d’aquest coneixement intens de l’entorn. En estudis diacrònics 

sobre un mateix espai, d’acord amb el que hem exposat, hauríem de poder detectar com 

canvia la tradició pel que fa a la interacció amb l’entorn, sempre i quan no es produeixin 

canvis demogràfics dràstics (hem de tenir en compte que treballem amb marcs 

cronològics molt amplis). Els canvis, com hem indicat, no tenen per què significar 

ruptures, sinó que el coneixement evoluciona a partir de les noves experiències 

d’interacció amb l’entorn. El que és evident, doncs, és que les societats no es mouen 

aleatòriament pel medi, ni aprofiten les matèries naturals que objectivament hi 
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existeixen. Tot grup humà actua d’acord amb els coneixements adquirits a partir de la 

interacció amb el seu entorn, els quals defineixen la forma en la qual el perceben i, 

eventualment, com hi interactuen. 

 

2.4. La interacció amb l’entorn 
 

Tal i com s’ha definit des del marxisme, la interacció amb l’entorn rep el nom de 

treball. Lumbreras (1981, citat a Terradas, 2001) el defineix com el mode en el qual una 

població actua sobre el medi ambient en funció de les seves necessitats productives i 

reproductives. Aquesta relació converteix els recursos en objecte de treball i es duu a 

terme a partir dels mitjans de producció. Nosaltres precisaríem en aquesta definició que 

els individus no actuen sobre l’entorn sinó en l’entorn. La diferència es troba en 

l’apreciació transaccionalista de considerar l’individu-en-l’entorn i no separar la societat 

de la natura. L’individu no se’n va a l’entorn a actuar perquè l’individu està en l’entorn.   

Els factors que intervenen en la diversitat d’activitats que es poden dur a terme 

en relació a l’entorn vegetal són tres: 

- L’agent social: considerem com a agent social la societat la qual, per tal de 

garantir el seu cicle productiu i reproductiu, determina la relació que els seus individus 

tenen amb l’entorn. 

- L’entorn: entès com l’agent amb el qual les societats interactuen a partir de la 

percepció social que en tenen, en funció de les forces i els mitjans de producció de les 

quals disposen, amb la finalitat de produir i reproduir-se.  

- El nivell de desenvolupament de les forces productives: les forces productives 

(força de treball i mitjans de producció) són desenvolupades per l’agent social en funció 

de les necessitats que en aquest es generen a partir de la interacció constant amb 

l’entorn. 

Tradicionalment, en l’estudi de societats prehistòriques, s’han distingit dues 

formes d’interacció amb l’entorn: la caça i recol·lecció, i l’agricultura i la ramaderia. 

Aquesta distinció es basa en la consideració els processos de treball implicats en la 

cacera i la recol·lecció són diferents als agrícoles i ramaders. 

No és possible separar les societats a partir de la seva capacitat de producció 

(entesa com l’obtenció d’uns recursos que en aquells instants l’entorn no proporciona o 

no proporciona en suficient quantitat, però que a partir d’una inversió de temps i de 
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treball, i basant-se en experiències prèvies, els podrà proporcionar, assegurant així la 

seva supervivència) perquè totes les societats són productores. 

De fet, podem diferenciar les mateixes fases en el procés productiu dels grups 

caçadors recol·lectors com agricultors ramaders. Aquestes fases són: 

- Obtenció: activitat productiva consistent en l’extracció d’un element de 

l’entorn amb un objectiu determinat. Aquesta obtenció no és aleatòria sinó 

que és el resultat de l’educació de la percepció de l’individu i de la seva 

pròpia experiència en l’entorn. 

- Processat: canvi en les propietats de l’element extret de l’entorn mitjançant 

una sèrie d’activitats determinades socialment a partir de la tecnologia de la 

qual es disposa, els coneixements d’utilitzar-la i els mitjans de treball 

necessaris.  

- Emmagatzematge: conservació de l’element extret de l’entorn en algun tipus 

d’estructura o artefacte per tal de poder-lo consumir amb posterioritat.  

- Processats finals per al consum: activitats dutes a terme per adequar 

l’element extret de la natura o ja parcialment processat a l’objectiu pel qual 

havia entrat a formar part del procés productiu.  

- Consum: objectiu pel qual es realitza una activitat productiva.  

Aquesta seqüència productiva ens permet entendre el significat de les restes 

arqueobotàniques i conèixer a partir de productes, residus i rebutjos els diferents 

processos de treball implicats en la seva obtenció i processat. En definitiva ens permet 

apropar-nos a les formes de interactuació entre la societat i l’entorn. L’obtenció 

determina quines espècies poden arribar eventualment a ser registrades 

arqueològicament, així com les parts d’aquestes espècies. El processat implica una 

selecció sobre la matèria primera i pot afectar a les parts de les plantes conservades en el 

jaciment arqueològic. L’emmagatzematge implica en molts casos, un processat previ de 

la matèria primera obtinguda o elaborada, ja sigui per facilitar la seva preservació o per 

optimitzar l’espai. Quan l’emmagatzematge es converteix en una necessitat també pot 

arribar a condicionar els recursos escollits per al consum. Els processats finals no només 

poden afectar físicament la matèria primera en les seves dimensions sinó també en la 

seva pròpia estructura física (a partir,  per exemple, de la mòlta) i química (per la 

torrefacció). El consum és precisament el procés que destrueix el major nombre de 

restes vegetals (objecte de consum).  
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 Per treballar tots aquests aspectes en societats prehistòriques necessitem d’una 

metodologia adient. A continuació presentem com cal abordar el registre arqueobotànic 

dintre d’un estudi arqueològic interdisciplinar per tal de respondre a aquests objectius. 
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3. Metodologia d’estudi de la interacció entre les 

societats prehistòriques i el seu entorn a partir de 

les restes arqueobotàniques 
 

Des del Processualisme es va posar molt d’èmfasi en desenvolupar la 

metodologia d’estudi de les restes arqueològiques amb l’objectiu d’arribar a una major 

cientificitat de les interpretacions. Tanmateix, les restes arqueobotàniques no es van 

veure afavorides per aquest clima científic al mateix ritme que la resta de dades, 

romanent com a llistats d’identificació d’espècies presents en els jaciments, sense tenir 

en compte aspectes metodològics com el mostreig realitzat o la representativitat de les 

restes ni tampoc uns objectius teòrics a assolir.  

La metodologia que exposem a continuació intenta superar algunes d’aquestes 

barreres. L’hem organitzat en tres punts, els quals intenten resseguir la pròpia història 

de les restes estudiades, des que una societat les integra en el seu procés productiu fins 

que s’analitzen les dades obtingudes després de l’estudi de les restes arqueològiques. 

Aqueste tres punts són: la interacció societat-entorn, els processos postdeposicionals i 

els treballs arqueològics.  

La interacció societat-entorn té com a objectiu l’obtenció d’allò socialment 

percebut com necessari per garantir la reproducció biològica i social del grup que va 

originar el conjunt. Es concreta en unes determinades activitats productives i el consum 

d’uns certs productes. Comprendre aquesta relació i aquestes activitats en relació als 

recursos vegetals és el nostre objecte de coneixement. L’objecte del nostre estudi són les 

restes arqueobotàniques recuperades i els instruments utilitzats en l’obtenció i adequació 

al consum dels productes d’origen vegetal. Per tant, des de la nostra perspectiva en les 

restes arqueobotàniques es materialitza la interrelació entre la societat i l’entorn i és 

possible a partir del seu estudi analitzar quina va ser la natura d’aquesta relació. La 

nostra hipòtesi és que amb una metodologia correcta podem comprendre el tipus 

d’interrelació que es va dur a terme.   

Els processos postdeposicionals, d’origen antròpic, físic, químic i biològic, 

actuen sobre les restes incorporades en els sediments, incidint de forma decisiva en la 

seva conservació. Les restes correspondran a determinades parts dels organismes dels 

quals són originàries i que han estat aportades als assentaments per al seu consum, de 

manera que no tindrem en la majoria dels casos els organismes sencers. A més, cada 
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producte consumit requereix d’uns processos de treball particulars els quals poden ser 

definitius a l’hora de facilitar la seva preservació (per exemple, la combustió). També 

cal tenir present que el consum implica sovint la desaparició del recurs vegetal i que en 

qualsevol cas els residus d’aquest consum, quan es generen, s’incorporen al seu propi 

cicle de gestió (reubicació, destrucció, reutilització, etc). 

Els treballs arqueològics són els que acaben definint el conjunt estudiat. 

Comprenen, en primer lloc, uns marcs teòrics. Aquests marcs teòrics plantejaran una 

percepció del significat de les restes i determinaran, en conseqüència, la superfície del 

jaciment excavada, la superfície mostrejada per tal de recuperar les restes 

arqueobotàniques, el tractament posterior del sediment, la selecció de les restes que 

seran estudiades, i la seva identificació i posterior tractament de les dades. 

 

 3.1. La interacció entre la societat i l’entorn 

 
Els recursos vegetals no es distribueixen de manera homogènia en l’espai i no 

són disponibles permanentment en el temps. El coneixement de la seva distribució i dels 

seus cicles reproductius és per tant imprescindible per poder consumir-los. També són 

necessàries les tecnologies apropiades per fer-los aptes pel consum, ja sigui en la fase de 

captació dels recursos (recol·lecció, agricultura), o en la de transformació en bé 

consumible. Així, necessàriament, aquesta interacció es concretarà en una sèrie 

d’activitats productives. Aquestes activitats productives determinaran no només quines 

espècies poden ser potencialment presents en el registre arqueològic sinó les parts que 

més freqüentment es preservaran. 

 Per documentar totes les fases del cicle productiu d’una societat prehistòrica 

hauríem de poder excavar tots aquells espais utilitzats per dur a terme les activitats que 

en van formar part (el que en terminologia marxista rep el nom de territori): l’hàbitat, 

espais d’obtenció de matèria primera, espais de processat, espais d’emmagatzematge, 

espais de consum, espais d’oci, rituals i d’enterrament. Aquesta és una fita que 

actualment no podem assolir ja que és impossible detectar una contemporaneïtat exacta 

entre diferents jaciments arqueològics (sovint és impossible fins i tot assegurar la 

contemporaneïtat d’ús de dues estructures en un mateix jaciment).  Assumida aquesta 

limitació actual de la investigació, tenim d’altres vies per apropar-nos al cicle productiu 

d’aquestes societats.  



 32

A continuació presentem la metodologia d’estudi que considerem necessari 

aplicar per visibilitzar cada fase del cicle productiu, i, alhora, la problemàtica amb la 

qual ens hem trobat en el nostre propi estudi, el qual s’ha realitzat per a les capes 

mesolítiques (de la 19 a la 21) i del neolític antic i inicis del mitjà (de la 10 a la 18) del 

jaciment de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). La terminologia 

utilitzada per designar els elements del procés productiu l’hem adoptat de diversos 

autors i autores com: Piqué, 1999; Terradas, 2001; Zurro, 2006; Piqué et alii, en 

premsa; Grupo Devara, en premsa. 

 
FASE EN EL CICLE 

PRODUCTIU 
ELEMENTS DEL 

PROCÉS DE 
PRODUCCIÓ 

METODOLOGIA LIMITACIONS EN 

EL NOSTRE ESTUDI 

OBTENCIÓ 
 

Oferta ambiental Pal·linologia + antracologia + 
carpologia a partir de la 
distribució de tàxons segons 
criteris ambientals actualistes 

-manca un estudi pol·línic concret de la 
plana de Begues 
-l’extensió excavada de Can Sadurní i 
la manca de més jaciments també 
limiten la representativitat de les restes 
-les llavors i els carbons no són una 
mostra representativa de l’entorn 

Objecte de treball: 
recursos vegetals 

Antracologia + carpologia: 
diversitat de tàxons 
documentats, propietats 
físiques i formals dels tàxons 

-L’extensió excavada i la manca de 
més jaciments a la zona limita la 
possibilitat de documentar totes les 
fases del procés productiu 
-el fet que el mètode de conservació de 
les restes sigui la carbonització fa que 
no puguem registrar l’aprofitament 
dels recursos que no van tenir contacte 
amb el foc 

 Mitjans de treball Instruments: estudi tipològic i 
funcional d’eines lítiques 

-ens manquen les eines de fusta  
-l’obtenció dels recursos vegetals i 
minerals es fa fora del lloc d’hàbitat, 
fet que pot disminuir la seva 
representació en el registre 
-els estudis litològics del jaciment 
estan actualment en curs i no disposem 
de les dades 

Força de treball: estudi de la 
fauna (estudi de patologies) i 
les restes antropològiques 
(càlculs demogràfics, estudis 
de patologies concretes fruit 
del treball) 

-els estudis demogràfics es veuen 
afectats per l’àrea excavada i el 
nombre de jaciments d’una zona, així 
com per d’altres factors com el tipus de 
gestió dels difunts en cada societat, etc. 
-els estudis patològics de la fauna 
poden afirmar un ús d’aquesta com a 
força de treball però no assegurar el 
contrari 

Tipus de treball 
realitzat: desplaçament 
al punt d’obtenció, 
extracció 

A partir dels recursos, la part 
obtinguda, els instruments 
utilitzats i dades etnogràfiques

 

Producte obtingut: la 
matèria prima 
obtinguda 

A partir dels recursos, la part 
obtinguda, els instruments 
utilitzats i dades etnogràfiques 

-no se’ns ha preservat en aquest estadi. 

Residu/rebuig/subprod
ucte obtingut 

Anàlisi d’empremtes vegetals 
en elements constructius, 
estudi de l’alimentació del 
bestiar i d’altres evidències de 
l’aprofitament dels residus  

-generalment romanen al punt 
d’obtenció si no se’ls integra en nous 
processos productius 
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PROCESSAT 
 

Objecte de treball: 
matèria prima 
obtinguda 

A partir de la diversitat 
taxonòmica observada en 
restes carpològiques i 
antracològiques i la seva 
tècnica d’obtenció 
Anàlisi d’evidències de 
processat 

-les limitacions plantejades 
anteriorment són aplicables a aquest 
punt 

Mitjans de treball Instruments: estudi tipològic i 
funcional de les eines lítiques 

-el processat pot fer-se en diversos 
punts dintre o fora de l’assentament. 
Per això és necessària una prospecció 
de la zona i una excavació en extensió 
dels jaciments documentats 

Força de treball: estudi 
faunístic i antropològic  

-ja esmentades 

Tipus de treballs: 
transport o processat 

Anàlisi d’evidències de 
processat en les restes 
relacionada amb l’utillatge i 
dades etnogràfiques 

-ja esmentades 

Producte obtingut: 
matèria prima extreta 
(si només hi ha 
transport) o elaborada 
(si hi ha també 
modificació) 

A partir dels recursos, la part 
obtinguda, els instruments 
utilitzats i dades etnogràfiques

-algunes matèries requereixen de l’ús 
del foc en aquesta fase i faciliten la 
seva conservació, però no és quelcom 
general 

Residu/rebuig/subprod
ucte obtingut 

A partir de l’anàlisi 
carpològica i antracològica  i 
el tipus de processat realitzat 

-la seva preservació depèn de la gestió 
de l’espai social en l’assentament 

EMMAGATZEMATGE 
 

Objecte de treball: 
matèria prima extreta 
o elaborada 

Es poden documentar les 
estructures i artefactes per a 
l’emmagatzematge 
arqueològicament 
A nivell antracològic 
ocasionalment es pot saber si 
la fusta ha estat assecada 
(emmagatzemada) o es va 
cremar verda 

-la funcionalitat de moltes estructures 
anomenades sitges és dubtosa i tampoc 
podem associar aquestes estructures a 
cap resta vegetal en concret. En el cas 
de Can Sadurní, és també difícil 
associar les sitges excavades a 
l’exterior de la cova amb els nivells 
interiors 
 

Mitjans de treball: 
instruments per a la 
fabricació de les 
estructures i els propis 
artefactes utilitzats per 
emmagatzemar. La 
força de treball 
necessària per fer-los i 
per emmagatzemar la 
matèria. 

Instruments: estudi tipològic i 
funcional de les eines lítiques 
i els recipients ceràmics 

-problemes ja esmentats 

Força de treball: a partir de 
l’estudi funcional i volumètric 
de les estructures 
documentades 
arqueològicament (capacitat, 
durabilitat) i els artefactes que 
van poder tenir aquest tipus 
de funció (gerres ceràmiques) 

-desconeixem les vegades que es va 
reaprofitar cada estructura o artefacte  
-no es pot saber quantes estructures 
funcionarien al mateix temps 
-no es pot inferir la quantitat de matèria 
emmagatzemada a partir de la capacitat 
màxima de les estructures i artefactes 

Tipus de treball: 
fabricació de les 
estructures 
d’emmagatzematge i 
introducció de la 
matèria primera 
elaborada 

A partir de les estructures i 
artefactes documentats, les 
matèries emmagatzemades i 
exemples etnogràfics 

-problemes ja esmentats 

Producte: matèria 
prima extreta o 
elaborada i 
emmagatzemada 

Anàlisi carpològica i 
antracològica. Anàlisi de 
residus d’artefactes per 
documentar possibles 
processos de fermentació 

-no és possible, a nivell carpològic, 
saber si un fruit ha estat 
emmagatzemat, en l’estat actual de la 
recerca 

Residu/rebuig/subprod
ucte obtingut 

Anàlisi carpològica -generalment no es generen residus 
perdurables en el propi procés 
d’emmagatzematge, excepte en el cas 
de les sitges (si es netegen amb foc) 

PROCESSAT FINAL 
PREVI AL CONSUM 
 

Objecte de treball: 
matèria prima extreta, 
elaborada o 
emmagatzemada 

Anàlisi d’evidències de 
processat en restes 
antracològiques i 
carpològiques 

-el tipus de processat pot afavorir (ex. 
la torrefació d’aglans) o desafavorir 
(ex: la mòlta del blat) la preservació de 
les restes  
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Mitjans de treball: 
instruments, força de 
treball, foc. 

Estudi funcional d’eines 
lítiques i macrolítiques, 
artefactes de ceràmica, etc. 

-limitacions ja esmentades 

Tipus de treball 
 

A partir de la diversitat 
taxonòmica, les eines i les 
dades etnogràfiques 

-limitacions ja esmentades 

Producte obtingut: bé 
de consum 

Anàlisi carpològica i 
antracològica, de contingut de 
recipients ceràmics, 
d’emmanegament d’eines 
lítiques, d’agregats 
d’argila,etc. 

-limitacions ja esmentades.  

Residu/rebuig/subprod
ucte obtingut 

Anàlisi carpològica i 
antracològica 

-depèn de la gestió dels residus, si es 
cremen o no. En el cas dels carbons no 
es pot diferenciar entre residus de 
consum i de l’últim processat previ al 
consum 

CONSUM Objecte de treball: 
producte final 

Anàlisi carpològica, 
antracològica, d’aliments 
carbonitzats (pa...), de 
contingut d’artefactes 

-en el propi procés del consum el 
producte desapareix, de manera que la 
seva detecció és accidental. No hi ha 
casos d’aliments preparats que s’hagin 
carbonitzat a Can Sadurní 

Mitjans de treball: 
instruments i força de 
treball 

Artefactes utilitzats per al 
consum 

-impossibilitat d’estudiar continguts de 
tots els fragments ceràmics d’un 
jaciment 

Tipus de treball: 
alimentació humana, 
animal o energia 
calorífica o lumínica 

A partir de les estructures de 
combustió i els instruments 
utilitzats 

-limitacions ja esmentades 

Residu/rebuig/subprod
ucte obtingut 

Anàlisi antracològica, 
carpològica i de les 
microrestes d’origen vegetal 

-és difícil documentar residus del 
consum en carpologia i distingir-los 
dels del processat.  

 

Taula 1. Metodologia d’estudi del cicle productiu. 

. 

A continuació desenvolupem l’estudi metodològic de cadascuna de les fases del 

cicle productiu: 

 

- L’OBTENCIÓ 

L’oferta ambiental és la que condiciona els recursos vegetals aprofitables per les 

comunitats d’una zona. A partir de la seva percepció de l’entorn, una sèrie de recursos 

seran obtinguts per satisfer les seves necessitats. Aquesta oferta ambiental, però, és molt 

difícil de descriure en la prehistòria, al menys en el nivell de detall que seria desitjat 

(totalitat de tàxons presents, distribució exacta, cicle reproductiu...). Només la podem 

intentar establir a partir dels estudis antracològics, carpològics, fitol·litològics i 

pol·línics. Tal i com assenyalen nombrosos autors (Buxó, 1997, Alonso, 2006 i Piqué, 

1999; 2006, i d’altres), les restes carpològiques i antracològiques carbonitzades (estat en 

el qual es troben totes les estudiades en aquest treball) no són evidències directes de 

l’entorn sinó que són resultat d’activitats humanes. Aquestes restes, però, es veuen 

condicionades per l’oferta ambiental. Una de les maneres més adients per apropar-nos a 

l’oferta ambiental és un creuament entre aquestes disciplines i les anàlisis pol·líniques 
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(actualment no disposem dels resultats de les anàlisis de fitòl·lits de Can Sadurní per a 

totes les capes aquí estudiades). A partir d’una anàlisi crítica dels resultats d’aquestes 

analítiques, tenint en compte els processos que generen les restes estudiades per 

cadascuna d’elles, podem intentar descriure la vegetació potencial del medi ambient que 

envolta Can Sadurní. En les fases que sigui possible, també podrem incloure dades 

paleoclimatològiques a partir de la microfauna i la malacofauna presents. El més idoni 

seria comptar amb dades de diversos jaciments de la plana, però no és possible en l’estat 

actual de la investigació. Tampoc comptem amb cap estudi pol·línic concret de la plana, 

tot i que sí del massís del Garraf. Nosaltres hem partit de la premissa que el territori 

bàsic d’explotació de recursos vegetals de les comunitats que van habitar Can Sadurní 

durant el mesolític i el neolític antic va ser la plana de Begues i les seves immediacions. 

Com explicarem més endavant, és sens dubte el punt més fèrtil de la zona i es troba 

envoltat muntanyes calcàries amb sòls molt prims on no s’hi desenvolupa vegetació 

arbòria. 

Una vegada haguem determinat l’oferta ambiental potencial podrem passar a 

l’anàlisi dels resultats de l’estudi de les restes arqueobotàniques com a evidència de part 

dels recursos vegetals aprofitats d’acord amb la percepció social de l’entorn que té cada 

societat. Només podem estudiar una part d’aquests recursos ja que, com ja hem 

comentat, únicament se’ns han preservat les restes carbonitzades en el nostre jaciment, 

de manera que hem perdut una part incalculable del conjunt original. A més a més, 

l’extensió variable excavada per a cada capa del jaciment i els diferents criteris de 

recuperació de les restes arqueobotàniques en cadascuna de les fases del jaciment també 

ens afecta la representativitat final de les restes, la qual avaluarem de forma 

individualitzada per a cada fase. Per a cadascun d’aquests recursos haurem de plantejar 

quin procés de treball implica la seva obtenció d’acord amb la part que es vulgui 

aprofitar (en el cas que coneixem com s’aprofitaven), la seva disponibilitat espacial1 i 

temporal al llarg de l’any, la tecnologia necessària per obtenir-los, la força de treball 

aplicada i el temps d’adquisició (quan siguin calculables, al menys de forma 

orientativa). La disponibilitat espacial i temporal la determinarem a partir de criteris 

actualistes de distribució òptima de les comunitats vegetals i del seu cicle reproductiu, 

assumint que en el passat probablement serien similars. La força de treball i la 

tecnologia aplicada la podríem calcular a partir dels instruments utilitzats i el volum 

probable de matèria obtinguda. Actualment, però, no disposem d’un càlcul demogràfic 
                                                 
1 Tot i que nosaltres no podrem ubicar amb exactitud els tàxons determinats en l’entorn del nostre 
jaciment, actualment s’estan duent a terme treballs en aquest sentit, combinant resultats dels estudis 
pal·linològics i dels SIG amb un èxit molt considerable (A. Ballesteros, 2008). 
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aproximatiu per a la plana de Begues (el qual ens permetria avaluar la força de treball 

disponible), ni d’estudis funcionals de totes les eines lítiques recuperades (es troben en 

procés d’estudi). Pel que fa a les eines, hem de tenir en compte que la seva representació 

es pot veure afectada pel fet que el lloc on es consumeixen (on s’apliquen com a 

instruments amb la finalitat per a la qual es van realitzar) no és al jaciment i per tant 

podrien haver estat abandonades fora d’aquest. 

A partir dels estudis funcionals de les eines lítiques i de dades etnogràfiques 

també podríem apropar-nos als treballs necessaris per a l’obtenció i als productes 

obtinguts però, com ja hem dit, l’estudi funcional del material lític de Can Sadurní es 

troba en curs i encara no disposem de les dades. En el moment en què les societats 

consumeixen plantes conreades, d’altra banda, la seva documentació ja és un indici en sí 

mateixa d’una necessària i constant inversió de treball de la terra i de les pròpies plantes 

per a la seva obtenció (en certs casos fins i tot implica unes tasques molt concretes, com 

la batuda del blat), sense la qual el seu consum no seria possible. La presència/absència 

de llavors de males herbes també ens pot informar dels treballs realitzats (escardat, tipus 

de sega) per a l’obtenció dels recursos agrícoles, com ja han manifestat molts autors 

(Alonso, 1999; Buxó, 1997 i d’altres). 

Els residus i els rebuigs generats no es documenten habitualment, ja que 

romanen al punt d’obtenció. En alguns casos els residus poden passar a formar part 

d’altres processos productius, convertint-se així en subproductes (per exemple, el cas 

del rostoll). 

Aquesta recerca no només ens informarà dels recursos aprofitats sinó de la 

percepció que es tenia de l’entorn i com s’hi interactuava (a partir de quins 

coneixements del propi entorn).  

 

- PROCESSAT 

Cada matèria obtinguda pot resultar ser en sí mateixa un producte apte per al 

consum (per exemple, un fruit que es pugui consumir in situ sense cap tipus de 

processat culinari ni transport) o pot necessitar d’un processat que signifiqui una 

modificació morfològica de les seves propietats o un canvi en la seva localització (és 

una inversió de treball), especialment d’acord amb la part de la planta que es vulgui 

consumir, però també en funció de molts altres factors: la distància des del punt 

d’obtenció fins al punt de consum, la quantitat necessària per satisfer les necessitats del 

grup, la necessitat de conservació de la matèria en determinades condicions que 

requereixin d’un processat previ, etc. El resultat d’aquest nou procés productiu serà 
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l’obtenció una matèria extreta (si només ha patit un canvi de localització) o elaborada i 

uns rebutjos (si a més s’hi aplica treball per tal de modificar-la).  

L’estudi de les restes arqueobotàniques com a matèria extreta o elaborada s’ha 

de focalitzar en l’estudi de les parts de la planta consumides i les evidències de 

processats previs a la combustió. En el cas dels carbons no hem pogut estudiar patrons 

de tala ni de fragmentació de les restes, tot i que no descartem centrar-nos en aquest 

aspecte en un futur, si les restes ho permeten. En el cas de les llavors de cereal és 

d’especial interès tot allò que pugui indicar que han estat processades per a l’adequació 

al consum alimentari. Els rebutjos i residus del processat poden ser documentats si les 

matèries són processades al jaciment o se’ls dóna una altra utilitat en l’àmbit del 

jaciment. La seva preservació també depèn de la gestió de l’espai social que es faci en 

l’assentament. 

Els instruments necessaris per al processat es poden documentar 

arqueològicament si aquestes activitats es duen a terme al jaciment. La força de treball 

necessària dependrà de la quantitat de matèria processada, quantitat que ara com ara no 

estem capacitats de calcular. Aquesta força pot ser animal o humana i hi intervenen 

factors com la distància, la quantitat de matèria a transportar. També es pot utilitzar la 

força animal en determinades fases del processat del cereal, com a la batuda o el trillat. 

Per analitzar bé el tipus de treball hauríem d’avaluar la freqüència amb la qual es 

realitza, on es realitza, qui el realitza i durant quant de temps. 

Alguns autors (Hally, 1981, citat a Hastorf, 1988), creuen que no és possible 

identificar els processats concrets que han patit les restes arqueobotàniques. No obstant 

això, l’observació més detinguda de les restes ha demostrat que aquesta és una via 

encara amb un gran poder interpretatiu. Nosaltres hem intentat desenvolupar la 

metodologia d’estudi de les restes en aquest sentit, com observarem posteriorment. 

 

- EMMAGATZEMATGE 

Els factors que influeixen en la pràctica de l’emmagatzematge són diversos: la 

disponibilitat temporal del recurs, la productivitat de la planta explotada, les propietats 

de la mateixa per a ser conservada, la capacitat tecnològica per a construir les 

estructures o artefactes necessaris per conservar-la, o fins i tot la necessitat de la matèria 

extreta o elaborada de ser emmagatzemada prèviament al seu consum 

(l’emmagatzematge pot contribuir a la modificació química i física de les restes 

vegetals: assecat, fermentació, germinació) 
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Rarament es documenta a partir de les restes arqueobotàniques (exceptuant els 

casos en els quals s’hagi cremat una estructura d’emmagatzematge o, en el cas de la 

fusta, quan la fusta cremada és seca i, per tant, s’ha tingut a recer durant un temps 

considerable), sinó que es documenta a partir de la troballa d’artefactes o estructures 

amb aquesta finalitat. La inversió de treball en aquestes estructures dependrà de la seva 

durabilitat (si cal construir-les cada vegada que s’emmagatzema o es poden aprofitar). 

Malauradament, aquestes estructures i artefactes rarament es poden associar a 

l’emmagatzematge d’un producte concret. A Can Sadurní, de forma excepcional, s’han 

trobat empremtes de cereal en fragments d’argila associats al revestiment d’una sitja, o 

restes d’ordi fermentat en una gerra. La seva capacitat no sempre és indicativa de la 

productivitat del grup estudiat, ja que no sabem quantes estructures (sitges, per 

exemple) podrien funcionar simultàniament ni si s’omplien completament, de manera 

que tampoc podem inferir la inversió de treball en el propi procés d’emmagatzematge. 

D’altra banda, l’ús d’artefactes ceràmics o de matèria vegetal és difícilment verificable 

si aquests no es cremen accidentalment. Sí que podem, però, ubicar on es feia aquesta 

activitat i quin volum mínim de treball suposen les estructures i artefactes registrats al 

jaciment. 

 

- PROCESSAT FINAL  

L’adequació al consum és l’activitat més documentada als jaciments 

arqueològics, ja que són espais on bàsicament es produeix el consum. Aquestes 

activitats, a més, acostumen a formar part de les tasques diàries i generen el major 

nombre de restes carpològiques. El fet que aquestes activitats es duguin a terme prop o 

en la zona d’hàbitat afavoreix la possibilitat de documentar-les. La gestió de l’espai 

social és, en últim terme, la responsable de la disposició de les restes arqueobotàniques i 

les eines per al seu processat. Una de les problemàtiques més importants amb la qual 

ens trobem a Can Sadurní és que quasi no s’han documentat llars o una mínima 

organització de l’espai, presentant-se totes les restes aïllades, sense poder-les associar a 

estructures de producció o consum. Aquest fet dificulta l’associació de les restes a una 

activitat concreta. 

El tipus de treball, doncs, ja hem esmentat que pot ser més quotidià i a menor 

escala que els processos anteriors, més destinat al consum immediat. 

Els residus i rebuigs d’aquesta fase són els que configuren la major part de les 

restes carpològiques. 
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- CONSUM 

Com diu Hastorf (1988), el consum alimentari ha estat un dels principals 

objectiu dels estudis carpològics. Tanmateix la seva detecció arqueològica és molt 

complexa, ja que el consum en sí mateix elimina les pròpies restes. Per això la majoria 

d’autors que s’han aproximat a l’estudi del cicle productiu agrícola han obviat aquesta 

fase (Dennell, 1976 o Hillman 1973, citats a Hastorf, 1988). Les restes carbonitzades de 

llavors i fruits rarament són productes, ja que el que trobem més habitualment són 

residus o rebutjos. Els residus del consum són el gruix de les dades arqueobotàniques, 

especialment les antracològiques. La seva preservació depèn especialment de la 

intensitat de l’activitat i de la posterior gestió de l’espai social. 

 

3.2. Els processos postdeposicionals 

 

L’estudi dels processos postdeposicionals no només ens informa dels biaixos del 

registre arqueobotànic (com ho presenten Zapata, 1999; Rovira, 2007), sinó que ens 

proporciona dades també interessants sobre la dinàmica del jaciment que ens poden ser 

de gran utilitat. Malauradament, molts autors acostumen a obviar-la probablement per la 

manca d’un marc metodològic que ajudi a afrontar la significació d’aquests en la 

interpretació del registre. Tal i com assenyala Piqué (1999) en el cas dels estudis 

antracològics (i ho podríem estendre als carpològics), pràcticament no hi ha estudis que 

avaluïn la incidència dels processos postdeposicionals. De fet, els estudis tafonòmics 

realitzats des d’altres disciplines i que han abordat les restes vegetals se centren en 

conjunt formats per causes naturals i no carbonitzats (per exemple Greenwood, 1991), 

de manera que ens és difícil trobar estudis dels processos tafonòmics que afecten aquest 

tipus de restes.  

El registre arqueobotànic (llavors, fruits i fusta) acostuma a estar constituït per 

restes carbonitzades, ja que el procés de carbonització és l’agent conservador de les 

restes botàniques més freqüent en medis com el nostre. Els processos tafonòmics que 

afecten aquestes restes són molt diferents que els que afecten les restes no 

carbonitzades. Les restes carbonitzades són transportades amb més facilitat pel seu 

menor pes i densitat, i fragmentades amb més freqüència per la seva major fragilitat. 

Així doncs, es poden diferenciar tres tipus d’agents bàsics (a partir de Piqué, 1999; 

Saña, 1999; French, 2003; O’Connor & Evans, 2005) que afecten les restes 

arqueobotàniques: els físics (erosió, transport, trampling), els biològics (fongs, bactèries 

i insectes) i els químics (solucions mineralitzants, sal, calç). No és la nostra intenció 



 40

estendre’ns en el funcionament d’aquests agents, aspecte ja treballat pels autors i 

autores esmentades, sinó plantejar una metodologia per avaluar-los a partir de les restes 

carpològiques i plantejar les dificultats que hem tingut en fer-ho. Tot seguit ho exposem 

en un quadre. 

 
AGENT METODOLOGIA LIMITACIONS EN EL NOSTRE 

ESTUDI 
Agents físics: erosió i transport, 
trampling. 

Estudi comparatiu amb l’anàlisi faunística 
Estudi micromorfològic de sòls 
Estudi de la dispersió espacial de les restes 
arqueobotàniques 
Estudi de la fragmentació l’estat de preservació 
de les restes arqueobotàniques 
Avaluació de la incidència de les condicions 
climatològiques i topogràfiques en aquests 
processos 

-no disposem de la informació 
arqueozoològica i micromorfològica  
necessària per a la majoria de les capes 
perquè els estudis es troben en curs 
-la dispersió espacial només es pot 
estudiar a partir del nombre de restes per 
quadre i en no tenir un mostreig a nivell 
extensiu no és possible 
 

Agents biològics: bioturbació. Estudi de forats d’insecte en restes 
arqueobotàniques 
Estudi micromorfològic del sediment. 
Estudi comparatiu amb l’anàlisi faunística 

-no n’hem trobat cap cas perquè 
únicament hem treballat amb restes 
carbonitzades, les quals no resulten 
afectades per la carbonització 
 

Agents químics: el pH del sediment Estudi de l’estat de preservació de l’estructura 
interna de les llavors i la seva superfície externa 
Estudi edafològic del sediment. 
Estudi comparatiu amb l’anàlisi faunística 

-els estudis de pH del jaciment van ser 
alterats per l’efecte tampó dels carbonats i 
no disposem de dades fefaents al respecte 
(Canalies i Ferrer, 1991) 

 
Taula 2. Metodologia d’estudi dels processos postdeposicionals. 

 

Per a avaluar la incidència de tots aquests factors hem desenvolupat una 

metodologia sistemàtica d’estudi de la fragmentació i l’estat de preservació de la 

superfície externa de les llavors, amb la intenció d’identificar els factors 

postdeposicionals que van afectar les restes. Aquesta metodologia és desenvolupada 

més endavant. 

 

3.3. Els treballs arqueològics 
 

Hem de tenir present que la pròpia activitat arqueològica és un factor a tenir en 

compte en la final composició del registre estudiat. Un projecte d’excavació, doncs, ha 

d’incloure sempre uns objectius teòrics a resoldre i una metodologia per assolir-ho (més 

enllà de la pròpia metodologia tècnica de la disciplina, la qual també és necessària). 

Malauradament això no ocorre freqüentment en Arqueologia.  

A la taula 3 presentem la metodologia que necessitaríem aplicar en els treballs 

arqueològics per tal d’iniciar una aproximació a les qüestions teòriques plantejades.  
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FACTORS 
ARQUEOLÒGICS 

METODOLOGIA LIMITACIONS EN EL NOSTRE ESTUDI 

Superfície excavada Prospecció de camp per 
tot el territori 
Excavació en extensió de 
tota la superfície del 
jaciment 

-no s’ha plantejat mai com a objectiu de 
l’excavació el resoldre la nostra problemàtica 
-no s’ha prospectat mai la plana de Begues 
-les limitacions logístiques, econòmiques i 
humanes no han permès excavar més superfície de 
l’actual 
-la terrassa exterior no s’ha pogut excavar en la 
seva totalitat perquè implicava l’obertura de 
l’entrada de la cova i en perillava la seva integritat 

Procés d’excavació El menys agressiu 
possible amb les restes 
arqueobotàniques 
Registrar en diari de 
camp i mitjançant 
imatges o dibuixos en 
planta la dispersió, 
disposició i estat de les 
restes 

-la necessitat de coordenar  les restes es tradueix 
en un mètode d’excavació molt agressiu 
-si no hi ha una formació adequada dels 
participants en l’excavació ni la presència constant 
d’un arqueobotànic al jaciment no és possible dur 
a terme aquest tipus de registre 
-només es delimiten les estructures i no les àrees 
de dispersió 
 

Recollida de les restes 
arqueobotàniques 

La recollida del sediment 
per sectors de quadre és 
la més precisa 
Ha de ser sistemàtica i 
en extensió 
Cal tractar el sediment 
per flotació o per 
columna 
Quan els residus de la 
flotació són excessius cal 
fer submostrejos i 
aquests han de ser 
representatius del total 
Necessitat de preservar 
les restes 
arqueobotàniques en 
envasos durs per evitar 
la seva fragmentació en 
la mesura del possible 

-la recollida del sediment per sectors de quadre és 
actualment inviable perquè significaria canviar el 
sistema d’excavació 
-fins al 2007 no s’havia plantejat mai un mostreig 
en extensió 
-degut que la recollida de sediments va començar 
fa 15 anys, s’han produït pèrdues de mostres 
carpològiques que no podem avaluar i que ens 
distorsionaran els resultats. També s’ha produït 
una una progressiva i inevitable fragmentació de 
les restes que es trobaven en bosses de plàstic. 
-és difícil avaluar la representativitat dels 
submostrejos de residus de garbell, ja que són 
aleatoris i es realitzen més en funció del temps 
disponible que no pas de la representativitat dels 
mateixos 
-la no participació d’un arqueobotànic en el procés 
de recollida i processat del sediment, així com en 
la tria de residus ha provocat errors inevitables i 
no controlats que no podem arribar a quantificar ni 
avaluar. 

Determinació 
carpològica 

Criteris morfològics i 
biomètrics 
 

-manca d’atles de referència amb espècies 
mediterrànies, així com de material carbonitzat 
-la carbonització i la fragmentació alteren les 
característiques de les restes, dificultant la seva 
identificació  
-preservació únicament de restes carbonitzades 
-quan el volum de restes és molt elevat cal fer 
submostrejos 
-dificultat de calcular la representativitat dels 
submostrejos 

Anàlisi i interpretació Marc teòric 
Metodologia que respon-
gui al marc teòric 
Ús de la quantificació i 
mètodes estadístics. 
Integració dels resultats 
amb la resta del context 
arqueològic 

-l’estudi de la resta de materials es troba en curs i 
no disposem de la majoria dels resultats 
-dificultat en l’aplicació d’estadística en conjunts 
poc clars, amb contexts poc coneguts i de 
representativitat no avaluable. 

 
Taula 3. Metodologia d’anàlisi dels treballs arqueològics. 

 

La superfície excavada d’un jaciment suposa en sí mateixa un mostreig d’aquest. 

Els criteris utilitzats per realitzar la intervenció depenen de les preguntes a les quals 
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vulgui respondre l’equip d’excavació. Quan les preguntes no fan referència a les 

activitats productives del grup estudiat, el registre pot veure’s limitat, ja que l’excavació 

no s’adequarà a aquests objectius. En el cas de Can Sadurní, els objectius plantejats en 

l’inici de l’excavació eren demostrar que la cova encara tenia possibilitats d’aportar 

dades arqueològiques, tot i les activitats dels furtius (Edo, et alii, 1991). Posteriorment, 

aquests objectius s’han centrat més en l’evolució de l’ocupació de la zona, ja que era el 

primer jaciment excavat de manera sistemàtica i amb mètodes de control estratigràfic a 

la plana de Begues. 

L’excavació actualment comprèn uns 50 quadres de metre quadrat, quatre dels 

quals (F8, G8, H8 i I8) estan sent excavats com a sondeig (Fig. 1). Els límits de l’àrea 

d’excavació, però, han estat establerts per la capacitat d’excavar i processar totes les 

dades obtingudes amb els escassos mitjans econòmics, logístics i humans disponibles. 

Per assolir els nostres objectius el que necessitaríem seria una prospecció de camp per 

tal de buscar àrees d’ocupació a l’aire lliure que puguin reflectir diverses activitats 

productives, així com ampliar la zona d’excavació de Can Sadurní, especialment a 

l’exterior de la cova (durant les sis primeres campanyes d’excavació de la cova, del 

1978 al 1983, s’inicià l’excavació d’aquesta zona però la impossibilitat de protegir-la 

dels vàndals va obligar a l’equip d’excavació a aturar els treballs, els quals es preveu 

reprendre pròximament).  

 
Fig. 1. Planta del jaciment de l’interior de la Cova de Can Sadurní (imatge cedida per P. Martínez). 
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El procés d’excavació també s’escull en funció dels interessos de l’equip 

d’investigació. Els sistemes molt precisos d’excavació amb eines petites i de lent 

avançament (usat de forma majoritària en les excavacions prehistòriques) resulta més 

agressiu per les restes arqueobotàniques i facilita l’aparició d’intrusions en el sediment, 

ja que aquest roman durant més temps exposat a la intempèrie. Caldria trobar un terme 

mig entre la necessitat de coordenar tots els artefactes recuperats durant l’excavació i la 

necessitat de minimitzar els efectes de l’excavació en les restes arqueobotàniques, 

evidències genuïnes de la interacció entre els éssers humans i el seu entorn vegetal. 

  En origen, la metodologia d'excavació es va plantejar bàsicament seguint el 

sistema de situació espacial de tipus cartesià, consistent en la delimitació d'espais 

quadrats i la coordenació tridimensional del material aparegut. Es va topografiar la 

terrassa exterior i es va quadricular l’espai interior en quadres d’1 metre de costat. Els 

eixos d'abscisses (frontals) es van designar amb lletres (A,B,C, etc.) mentre que els 

d'ordenades (sagitals) s'identificaren amb números (1,2,3, etc.). Cada quadre es designà 

per l'intersecció de lletra i número en el seu punt 0 (Edo, Blasco & Villalba, 2004). 

 Pel que fa al mètode d'aprofundiment, la idea inicial fou la de seguir els estrats 

sedimentaris, els quals foren subdividits en nivells artificials de 20 cm. Els estrats es 

designaren per nombres romans (I,II) i els nivells artificials per lletres minúscules (a,b,c, 

etc.). Amb el decurs de les campanyes es va contemplar la necessitat de subdividir, 

encara més, determinats quadres amb gran abundància de material o altres 

circumstàncies especifiques. Així, a partir de la quarta campanya es començaren a 

utilitzar les "talles" com a subdivisió dels nivells. En general, les talles es feien de 10 

cm,  a excepció d'alguns casos molt concrets, i es designaren amb números (0, 1, 2, 

etc.). A més a més, a partir de l’estudi edafològic de la sisena campanya es va afegir el 

concepte de “capa” com a estrat edafològic. A l'exterior de la cova els edafòlegs 

anomenaren "horitzons" els diferents estrats sedimentaris detectats (Edo, Blasco & 

Villalba, 2004). 

El sistema d'excavació mitjançant quadres i nivells artificials va permetre una 

independència i alternativa en els treballs que resultà adequada, en relació a l'irregular 

estat en que es presentava el jaciment a l'inici de les intervencions. El descobriment de 

grans rases, desnivells, i forats, feien dubtar seriosament de l'existència d'una 

estratigrafia uniforme que es pogués seguir en extensions més o menys àmplies.  Així 

doncs, els sistema adoptat d'aprofundiment per nivells artificials es va revelar útil i 

correcte fins que s'aconseguí la total eliminació de les rases, al llarg de la cinquena 

campanya (Edo, Blasco & Villaba, 2004). 
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La referència d’inventari, d’acord amb aquest complex sistema, segueix 

l’esquema següent: any+CS – quadre – nivell – capa – número d’inventari (per ex., 

06CS-I7-IIIa-14-221). 

La recollida de les restes arqueobotàniques s’ha de fer de forma sistemàtica i en 

extensió per tal de poder documentar tots els processos de treball duts a terme al 

jaciment. Aquesta recollida pot combinar diversos sistemes de recollida de sediments i 

de restes: recollida en camp, neteja del sediment amb aigua utilitzant una columna de 

garbells o bé mitjançant el sistema de flotació de sediments (procediments tots ells 

sobradament explicats en nombrosos articles i publicacions com Fins a l’any 2007, el 

plantejament de l’equip d’excavació de Can Sadurní quant a les restes arqueobotàniques 

pot resumir-se en tres tipus de mètodes de recollida: 

- Al camp: aquest mètode consisteix en recollir les restes detectades a simple vista 

durant l’excavació. A Can Sadurní s’ha realitzat bàsicament en el cas de fruits 

molt grans com les cireres d’arboç o en el cas de carbons extrets per datar-los 

per C14. Suposa una selecció arbitrària de les restes en funció de la mida 

d’aquestes i la pròpia voluntat de l’arqueòleg en recollir-les. Les restes 

carpològiques són les més afectades per aquest sistema, ja que en la majoria dels 

casos no superen els 2 cm de diàmetre. D’altra banda, però, ha resultat ser un 

sistema molt útil per estudiar les restes antracològiques de la capa 21 

(epipaleolítica), ja que les mostres de sediment flotades presentaven un nombre 

de contaminacions per caigudes del tall molt elevada, amb la qual cosa no s’han 

estudiat a nivell antracològic. Si no hi hagués hagut material recollit al camp, 

doncs, no hauríem tingut dades d’aquesta capa. Per als nostres objectius, la 

recuperació del material arqueobotànic al camp ens seria molt útil, ja que 

minimitza la fragmentació dels carbons i fruits grans o, en cas que es fragmentin 

posteriorment dintre del seu envàs, no contribueix a l’augment innecessari de 

fragments de carbó per fracturació recent als resultats finals perquè 

l’investigador o la investigadora pot saber que procedeixen d’una sola resta. 

Això implicaria, però, un envàs individual per a cada resta recuperada. 

- Garbellat en sec: aquest va ser el primer sistema de recuperació de restes 

arqueobotàniques aplicat al jaciment, ja des de les primeres campanyes, en un 

moment on pocs projectes incloïen aquest tipus d’estudis. Així, al 1981 es va 

decidir establir el quadre E6 com a quadre pilot per fer tot tipus d’analítiques. A 

tal fi es van recollir tots els residus de sediment recuperats en els garbell de 2 

mm. Al 1982 es va decidir afegir el quadre D9 al mostreig. Òbviament, la 
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recuperació de sediment procedent únicament de dos quadres és insuficient per 

als nostres objectius de recerca, però hem de tenir present el moment del qual 

estem parlant, com acabem de dir. També resulta insuficient la recuperació de 

les restes del garbell de 2 mil·límetres únicament, ja que probablement es van 

perdre d’altres evidències. A més hem de tenir en compte que el garbellat en sec 

és el mètode més agressiu per a la recuperació de restes arqueobotàniques 

carbonitzades. 

- Mitjançant tractament del sediment amb màquina de flotació: l’aplicació de la 

màquina de flotació per recuperar les restes arqueobotàniques de Can Sadurní va 

iniciar-se al 1993. S’utilitzaren 4 garbells de flotació, als quals se’ls va associar 

una lletra: 4 mm (A), 2 mm (B), 1 mm (C) i 0,5 mm (D). Es van escollir alguns 

quadres pilots (com l’E6) per fer-ne flotació de tot el sediment i, en iniciar el 

sondeig, es van afegir els quatre quadres corresponents a aquest (F8, G8, H8 i 

I8). L’objectiu principal d’aquesta tasca era obtenir dades paleoambientals a 

partir dels estudis antracològics i de paleodieta a partir dels carpològics. La capa 

11 va ser una excepció ja que, amb l’objectiu de recuperar els micròlits de quars, 

es va decidir flotar tot el sediment excavat en les campanyes entre el 1993 i el 

1998, de manera que també se’n van recuperar les restes arqueobotàniques. 

Malauradament, no es van mesurar els volums de sediment tractats durant 

aquesta fase. 

La flotació i la tria dels residus va ser duta a terme per l’equip 

d’excavació, sense que cap arqueobotànic participés en el procés, des de l’any 

1993 fins al 2006. Els residus dels garbells d’1 i 0,5 mm, però, no van ser triats. 

Nosaltres hem efectuat la tria d’aquests residus i hem revisat tot el material que 

s’havia reservat per a anàlisis antracològiques per intentar recuperar qualsevol 

resta que pogués haver passat desapercebuda. A la taula 4 en mostrem els 

resultats, els quals considerem molt positius i, si més no, evidencien la necessitat 

de la participació d’un arqueòleg amb formació d’arqueobotànic en el procés. 

La campanya d’excavacions del 2007 marca un nou moment de transició 

en l’estratègia de mostreig i tractament del sediment arqueològic extret de la 

cova de Can Sadurní. Plantegem la possibilitat d’efectuar un estudi a nivell 

extensiu de les restes arqueobotàniques de la cova. Davant les dimensions del 

jaciment i la seva espectacular potència estratigràfica no vam veure viable 

realitzar una anàlisi del 100% del sediment per qüestions logístiques i d’inversió 

de treball, així que vam plantejar un mostreig sistemàtic paral·lel al ja existent. 
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Així s’inicià una recuperació de mostres de 10 litres de sediment per cada 

quadre i capa, els quals serien tractats per columna de garbells, un mètode que 

creiem, a partir d’experimentacions realitzades per Natàlia Alonso (1999), que 

ens assegura una recuperació pròxima al 100% de les restes. El màxim 

inconvenient és l’esforç afegit que suposa la posterior tria, la qual es veu 

prolongada considerablement. Per aquesta raó s’estableix un cànon de 10 litres 

per mostra, fet que permet realitzar una comparació per densitats i freqüència 

entre tots els quadres que conformen el jaciment. Basant-nos en treballs 

experimentals d’Alonso (op.cit.) també hem optat per reflotar manualment els 

residus del garbell del 0’5 mm abans de triar-los, ja que la pèrdua d’informació 

no es considera significativa i l’estalvi de treball invertit és molt elevat. El major 

inconvenient és calcular la representativitat d’aquestes restes respecte el total de 

la capa.  

 

CAPA Nombre de restes 
recuperades 

Percentatge 
respecte el total 

10 0 0% 

10b 21 68% 

11 496 40% 

11b 16 100% 

12 0 0% 

13 19 24% 

14 21 62% 

15 22 67% 

16 1 3% 

17 129 18% 

18 8903 21% 

19 586 39% 

20 31 100% 

21 110 33% 

 
Taula 4. Resultats de la revisió dels residus d’1 i 0’5 mm i els materials reservats per a estudis 

antracològics (campanyes 1993-2006). Percentatges efectuats sobre el total de restes recuperades en 

aquestes campanyes. 
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Alhora, es manté la recollida del 100% del sediment dels quadres del 

sondeig i els quadres pilots (E6, I7...), tal com es venia fent, amb la diferència 

que el seu tractament a l’hora de recuperar les restes arqueobotàniques 

s’adequarà als interessos generals, és a dir, se’n separaran 10 litres de cada 

quadre i capa per rentar-los per columna de garbells i la resta seran rentats 

mitjançant la flotació dels sediments, com s’havia fet fins a l’actualitat. 

La flotació s’ha fet amb la màquina del Servei d’Anàlisis 

Arqueològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, utilitzant un garbell 

d’ 1 mm a l’interior de la màquina i com a màxim tres garbells a l’exterior (de 2 

mm, 1 mm i 0’5 mm). El rentat per columna de garbells, d’altra banda, s’ha fet 

amb una columna de garbells de 5 mm, 1 mm i 0’5 mm. Els residus del garbell 

de 0’5 mm, però, han requerit d’una posterior reflotació al laboratori, per tal de 

facilitar les tasques de tria. 

La tria també ha estat un procés variable en la història de les excavacions 

de Can Sadurní. Durant el període en el qual l’equip d’excavació es va 

encarregar de la flotació, també es va realitzar la tria dels residus dels garbells 

(exceptuant, en moltes ocasions, el d’1 mm, i tots els de 0,5 mm). Nosaltres hem 

revisat els resultats d’aquesta tria i hem triat els residus dels garbells esmentats 

per tal de recuperar les restes de males herbes o parts de l’espiga, les quals 

acostumen a aparèixer precisament en els residus dels garbells més petits. 

 

Les limitacions que ofereixen les pròpies restes (pel seu estat de preservació o 

per la pròpia dificultat en la seva identificació quan es troben carbonitzades) i la 

capacitat de l’investigador o la investigadora en dur a terme la tasca d’identificació 

també s’han de tenir en compte en els resultats finals, com assenyala Popper (1988). Per 

resoldre les preguntes que nosaltres formulem a nivell teòric l’ideal seria tenir el total de 

restes vegetals que es van aportar al jaciment amb alguna finalitat, tanmateix ja partim 

de la limitació de comptar únicament amb restes carbonitzades. Aquesta limitació no 

només limita el nombre de restes preservades sinó la seva determinabilitat, ja que les 

restes carbonitzades es deformen, perden el color, sovint perden trets identificatius i es 

tornen més fràgils davant d’activitats mecàniques. A més, en alguns casos la 

identificació tampoc s’ha pogut dur a terme sobre totes les restes. En el nostre cas hem 

realitzat dos tipus de submostrejos per qüestions de relació entre el treball invertit i la 

informació extreta. Aquests submostrejos han consistit en: 
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- La tria d’un percentatge variable dels residus del garbell de 0’5 mm quan 

aquests eren molt abundants i les restes recuperades molt baixes, amb la qual 

cosa la inversió de treball no es veia compensada. Alonso (1999) va efectuar 

diverses experimentacions al respecte, concloent que la relació resultats/temps 

invertit era adequada en els submostrejos. D’altra banda, però, l’autora assenyala 

que cal, en cas de dur-los a terme, tenir-los molt en compte a l’hora de fer 

estudis comparatius entre plantes conreades i males herbes, per exemple, ja que 

la majoria de restes d’aquestes últimes apareix al garbell de 0’5 mm. Per aquest 

motiu, l’autora recomana realitzar el mateix submostreig en tots els residus de la 

UE estudiada, fet que no ha estat possible en el nostre cas al no haver participat 

en el procés de recollida i processat de mostres des d’un principi.  

- La identificació d’1/8 del total de restes d’una mostra carpològica quan aquesta 

era molt nombrosa i el registre molt regular. Només ho hem aplicat en dues 

mostres de la capa 18 i després d’haver fet una experimentació amb una d’elles. 

La mostra O1CS-F8-IIIc-18-55 B va ser subdividida en quatre parts (1/2, 1/4, 

1/8 i 1/8) per tal de poder avaluar la representativitat de l’estudi d’únicament una 

de les parts.  

A la taula 3 mostrem els resultats de l’anàlisi d’aquesta mostra. Els resultats 

de les dues submostres d’1/8 són molt similars, com es pot observar, exceptuant 

els Triticum monococcum, els quals es veuen lleugerament sobrerepresentats en 

la primera submostra respecte a la resta. La resta de resultats es mostren molt 

coherents i semblen demostrar que l’estudi d’1/8 dels residus d’aquest garbell i 

per al cas particular d’aquesta capa, en la qual el registre és molt regular, pot ser 

representatiu, com a mínim pel que fa a la importància relativa dels tàxons. 

 

ESPÈCIE 

01CS-F8-
IIIc-18-55 
1er 1/8 

01CS-F8-
IIIc-18-55 
2on 1/8 

01CS-F8-
IIIc-18-55 
1/4 

01CS-F8-
IIIc-18-55 
1/2 TOTAL  

Hordeum vulgare 11 9 16 47 83 
Hordeum vulgare var nudum  1  2  1 9  13 
Triticum aestivum/durum 56 65 142 197 460  
Triticum aestivum tipus 
compactum        10 10  
Triticum dicoccum  276 305 489 1217  2287 
Triticum monococcum  28  21  37  57  143 
Triticum sp. 305 322 567 1447 2641 
Hordeum sp.       6 6 
Hordeum/Triticum     19   19 
Triticum 
dicoccum/monococcum 
(fragment de base d’espigueta)       1 1 
Quercus sp. (fr.)        1 1  
Indeterminat 38   22 5 65 
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TOTAL 715 722 1291 2998 5726 
 

Taula 5. Resultats de la identificació de la mostra O1CS-F8-IIIc-18-55 B, subdividida en quatre parts 

(1/2, 1/4, 1/8 i 1/8) com a assaig de representativitat del submostreig. 

 

L’anàlisi i la interpretació de les restes depèn de les teories de partida i poden 

resultar en interpretacions més o menys fonamentades segons els mètodes emprats a 

l’anàlisi de les dades. La quantificació i els mètodes estadístics aplicats són bàsics per 

extreure conclusions. Així el nombre de restes estudiades serà fonamental per obtenir 

dades significatives. També serà fonamental el context arqueològic, no es poden 

entendre les restes arqueobotàniques aïllades del seu entorn. Nosaltres ens hem trobat 

amb diverses limitacions com la representativitat de les restes, l’escassetat d’estructures 

en el jaciment que evidenciïn accions concretes, la dificultat d’aplicar mètodes 

estadístics sobre restes recuperades sense la participació d’un arqueobotànic i de 

procedència, en ocasions, dubtosa, etc. 

A continuació desenvolupem la metodologia utilitzada en la determinació de les 

restes arqueobotàniques, la seva anàlisi i la descripció dels resultats. 
 
 

3.3.1. Tècniques d’anàlisi i interpretació del registre carpològic 

 

Les tècniques d’anàlisi i interpretació de les restes arqueobotàniques d’aquest 

treball s’han plantejat, a més de per identificar les espècies consumides, per intentar 

detectar la incidència dels factors postdeposicionals i arqueològics anteriorment 

esmentats en el registre estudiat, així com per poder diferenciar cadascun dels processos 

productius que, en el passat, van ser responsables de la constitució del registre preservat. 

 

Determinar la unitat mínima d’anàlisi és una tasca bàsica prèvia a l’estudi de les 

restes carpològiques. Segons G. Jones (1991), aquesta unitat ha de respondre a una sola 

activitat humana, si és possible, ja que la simple descripció numèrica d’un nivell o d’un 

jaciment manca de significat si no podem tractar-ne les diferents activitats representades 

per les restes arqueobotàniques. L’estratigrafia de l’interior de la cova de Can Sadurní 

rarament presenta estructures, de manera que el que tenim són nivells d’ús. En 

conseqüència, no hem pogut treballar de forma habitual amb unitats mínimes d’anàlisi, 

sinó que hem tractat les dades per estrat o capa i hem considerat els quadres (divisions 

arbitràries d’1x1 m de la superfície del jaciment) únicament a nivell espacial per tal 

d’observar l’homogeneïtat o heterogeneïtat de la presència/absència de les restes. Els 
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quadres no tenen validesa com a unitats d’anàlisi en sí mateixos perquè no es 

configuren a partir de les activitats que es van dur a terme al jaciment.  

 

3.3.1.1. La determinació de les restes carpològiques 

El criteri de determinació de les llavors carbonitzades ha estat bàsicament 

morfològic. L’observació de la morfologia externa de la grana i dels teguments 

(ornamentació i patró d’estructura cel·lular) creiem que són suficients per a la 

identificació taxonòmica de la majoria de les restes, tenint en compte la plasticitat de les 

mesures dels diferents tàxons, els quals se solapen sovint, així com l’acció diversa que 

té el foc en cada conjunt i sovint també en cada espècie. Així doncs, partim de l’estudi 

dels trets observables de les llavors i els comparem amb els dels exemplars moderns (ja 

sigui d’una col·lecció de referència de material actual o d’un atlas). Un dels problemes 

que tenim és que no existeixen atlas complets de referència de les espècies típiques de la 

zona mediterrània i que, tot i els esforços que s’estan realitzant des d’herbaris com el 

Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la Universitat de Barcelona, les 

carpoteques de les quals disposem encara són insuficients. Així doncs, hem treballat a 

partir d’atlas de llavors del nord d’Europa i de les dades publicades en nombrosos 

articles de temàtica paleocarpològica on es presenten les mesures i, freqüentment, els 

dibuixos de les llavors.  

El treball de determinació s’ha realitzat amb els microscopis estereoscòpics del 

Laboratori d’Arqueobotànica de la Universitat Autònoma de Barcelona i el del Museu 

d’Arqueologia de Catalunya-Girona. 

La unitat d’anàlisi és el tàxon, entès com a resta determinada al màxim nivell de 

precisió (varietat, espècie, gènere, família, etc), sempre i quant no n’hi hagi una altra 

dintre del mateix grup identificada amb major precisió. 

Les convencions utilitzades en la determinació de les espècies ja han estat 

especificades per nombrosos autors (Buxó, 1997; Rovira, 2007).  

 

3.3.1.2. La caracterització de les restes carpològiques 

Com assenyala D.M. Pearsall (1988), independentment dels mètodes de 

quantificació que s’utilitzi per interpretar un conjunt, aquesta interpretació necessitarà 

d’una avaluació dels processos que van portar a la deposició i preservació de les restes 

estudiades per tal de tenir una certa fiabilitat. Les restes carpològiques recuperades al 

jaciment de Can Sadurní s’han preservat degut a un procés de combustió. L’observació 

detinguda de l’estat de preservació de les llavors permet inferir aspectes com la 
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intensitat dels processos de combustió, l’acidesa del sòl o l’existència de processos de 

transport i erosius postdeposicionals, així com alguns tipus de processats previs a la 

seva combustió, els quals creiem que formarien part del cicle productiu de la societat 

que va generar les restes. 

A continuació desenvolupem els aspectes que hem tingut en compte en l’estudi 

de les restes carpològiques, més enllà de la seva simple determinació. La gran majoria 

de restes estudiades en aquest treball han resultat ser cereals, de manera que aquesta 

metodologia, desenvolupada a mida que estudiàvem el material, està molt centrada en 

aquesta família. La majoria de variables aquí presentades no han estat quantificades per 

diversos motius: primer de tot perquè aquesta és una metodologia nova i no teníem 

referents per a dur-la a terme; i, en segon lloc, perquè no sabíem fins a quin punt els 

resultats serien explotables, especialment tenint en compte l’origen de les restes 

estudiades. En futurs treballs, tanmateix, tenim previst desenvolupar aquesta 

metodologia quantificant cadascuna de les variables exposades a continuació.  

 

L’estat de preservació del pericarpi 

La combustió i els processos postdeposicionals afecten la superfície de les 

llavors. Wright (2003) destaca que els efectes de la carbonització varien en funció del 

règim tèrmic en el qual es produeix, i els atributs físics i químics de les llavors. Guarino 

& Sciarillo (2004) assenyalen que la combustió afecta de forma diferencial les llavors 

de diferents famílies, en funció de les característiques estructurals i anatòmiques (les 

més petites són més sensibles al foc). Per exemple, els cereals es mostren sensibles a 

temperatures entre 200 i 400ºC, mentre que les llavors de raïm no es carbonitzen fins als 

450ºC i les lleguminoses a partir de 500ºC. A més, diversos factors influeixen en la 

incidència de la combustió en les restes: 

- temperatura, temps i tipus d’ambient (reductor/oxidant): com ja hem 

comentat, la combustió pot fer esclatar les llavors.  

- estat previ de la grana: sec o humit. Els estudis experimentals (Wright, 

2003) mostren efectes diferencials en funció del grau d’humitat contingut 

en la llavor. 

A més hem de tenir en compte la fase del processat en la qual es troben i les 

condicions en les quals entren en contacte amb el foc. Els processos tafonòmics que 

comportin un transport de les restes també tindran efectes sobre les mateixes, així com 

la pròpia composició dels sòls. És per això que creiem que un estudi de l’estat de 

preservació de les granes pot estar-nos indicant una sèrie de factors concrets, els quals 
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podrien ser millor avaluats si aquest estudi es completés amb els resultats de l’estudi 

dels processos postdeposicionals que es fan a partir de les l’anàlisi micromorfològica i 

l’arqueozoològica. 

La nostra anàlisi es basa en els estudis de Boardman i Jones (1990), però amb un 

altre enfocament, ja que aquests autors feien referència al grau de determinabilitat de les 

restes i nosaltres volem descriure el grau de rodament que presenten. Utilitzarem els 

següents mots per referir-nos a l’estat de preservació de la superfície externa (pericarpi 

o testa) de la llavor (Fig. 65): 

- Intacta: perfecte estat. Sense signes de rodament. 

- Semiintacta: parts significatives intactes amb signes de rodament o de 

fragmentació puntuals. 

- Semirodada: intermitents signes de desgast al pericarpi.  

- Rodada: desgast total del pericarpi.  

- Sobrerodada: el desgast no només afecta al pericarpi, del qual ja no queda cap 

evidència, exceptuant l’embrió, sinó també a l’endocarp.  

  

La superfície de la llavor es pot haver vist afectada per processos previs a la seva 

combustió també, com els forats d´insecte, o bé per accions mecàniques de difícil 

precisió que provoquen deformacions no naturals sobre les llavors. 

La forma de les llavors es pot veure afectada per la combustió. Hem optat per 

esmentar els tipus de distorsions concrets observats en els cereals enlloc de crear uns 

codis o unes categories per qualificar el grau de distorsió, ja que de moment, sense 

haver fet cap experimentació al respecte, tampoc no ens proporciona cap informació 

afegida. Així doncs, ens ha resultat important documentar diversos elements:  

- Adherències de matèria orgànica per combustió. 

- Aggregated seeds (Fig. 66): agregats de llavors que s’han enganxat com a 

resultat de la combustió. El resultat són llavors amb formes anguloses, per la 

pressió generada entre elles mateixes durant la seva combustió en un espai 

tancat. 

- Alteració de la forma original de la llavor (a partir de Bradbaart, 2008): 

o deformació total de la llavor: la distorsió pot arribar a ser tal que no 

permeti la seva identificació. S’associa a patrons d’escalfament de 

ratio elevada; 

o popped seeds/protrusions (Fig. 67): acostumen a aparèixer en les 

experimentacions amb cereals a partir dels 250 graus (quan les ratios 
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d’escalfament són elevades). Sembla que es produeix per la pressió 

que generen els components volàtils de les granes, alliberats per la 

carbonització. La grana acaba rebentant pels punts més dèbils; 

o costats còncaus: quan s’observa aquest tret en les llavors és 

simptomàtic de temperatures elevades i ratios d’escalfament ràpides. 

- Superfície brillant: els treballs experimentals (Valamoti, 2002, citada a 

Bouby, 2005) ho vinculen al processat amb aigua de les llavors prèviament a 

la seva combustió. 

 

També hem observat l’estat de preservació de l’embrió, ja que de forma 

recorrent apareixen despresos. Dos són els trets que ens interessava poder documentar: 

 

- separació de l’embrió respecte la grana (Fig. 68). Si bé la documentació de 

llavors sense embrió és difícil d’associar amb el despreniment d’aquest o en 

algun factor que les hagi erosionat, la troballa d’embrions despresos és 

simptomàtic d’aquesta separació encara ara de causes desconegudes.  

- llavor germinada: pot ser indicatiu d’un procés de maltejat o bé que les 

llavors es van deixar per ser emmagatzemades i les condicions no eren les 

idònies (humitat elevada) i les llavors van germinar. 

 

L’estat de preservació de l’endocarp 

L’estat de preservació de l’endocarp no només té relació amb la combustió sinó 

també amb el tipus de sòl. Avaluar els resultats de forma conjunta i per espècies ens pot 

completar les observacions anteriors. Hem observat tres possibilitats d’estat de 

preservació de l’endocarp: 

-Compacte (Fig. 69): en el cas que hi hagi una fragmentació/rodament i s’observi 

l’estructura interna de la grana, aquesta és densa i compacta. 

-Porós (Fig. 70): s’observa una estructura deshidratada caracteritzada per la porositat. 

-Desintegrat (Fig. 71): ha perdut l’endosperma. 

 

A la Taula 6 presentem la taula amb les sigles utilitzades per a designar 

cadascun dels trets observables en les llavors. 
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Estat del pericarpi I – intacte 

SI – semiintacte 
SR – semirodada 
R – rodada 
RR – sobrerodada 

PA – partícules adherides 
AG – aggregated seeds 
FI – forats d’insecte 

Fragmentació FPreC – fragmentació prèvia a la combustió 
FPostC – fragmentació posterior a la combustió 

Irreg – secció irregular 
Reg – regular 
BR – brillant 

Estructura interna C – compacta 
P – porosa 
DI – desintegrada 

 
 
 

Embrió EA – embrió adherit 
ENA – embrió no adherit 
G – llavor germinada 

 

Deformació CC – costats còncaus 
PS – popped seed/protrusions 

DEF- deformació prèvia a la 
combustió 

Taula 6. Abreviatures utilitzades en l’estudi de l’estat de preservació de les restes carpològiques. 

 

La fragmentació 

Els objectius de l’estudi de la fragmentació de les restes carpològiques són 

diversos: 

- conèixer l’origen de la fragmentació: un agent antròpic previ a la combustió o un 

agent antròpic o natural posterior a la combustió.  

- Determinar la influència de la fragmentació en la determinabilitat taxonòmica de 

les restes i la fragmentació diferencial entre espècies (a partir de Lyman, 1994). 

- Facilitar el càlcul del número mínim d’individus a partir de la creació d’una 

nomenclatura per a cada tipus de patró de fragmentació. 

La fragmentació d’una llavor pot donar-se en diversos moments: 

1) Prèviament a la combustió (FPreC) (Fig. 72): 

- durant el processat agrícola: hi ha diverses fases del processat agrícola 

que poden provocar una fragmentació de les restes. La batuda consisteix 

en alliberar el gra de la palla i sovint s’han utilitzat mètodes agressius per 

dur-ho a terme (com és el cas d’estendre les espigues a l’era i 

posteriorment passar amb el cavall per sobre arrossegant un corró de 

fusta). El trillat té la mateixa finalitat que la batuda però amb l’afegit 

d’utilitzar un estri, el trill, que talla i, per tant, també pot fragmentar les 

restes). Hem de dir, però, que observacions recents durant el processat 

tradicional del cereal a la Festa del Segar i del Batre de La Fuliola 

(Urgell, Lleida), semblen indicar, a priori, que els processos de batuda a 

gran escala (a l’era, amb animals) i de trillat no fragmenten les llavors. 

L’espellofament és el procés a partir del qual s’allibera el gra de les 

glumes. Es pot fer a mà o triturant les granes, provocant la seva 
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fracturació. Ara com ara no existeixen estudis experimentals o 

etnogràfics dels resultats diferencials en la fragmentació que poden 

arribar a produir cadascuna d’aquestes activitats. De moment, els estudis 

esmenten la presència, donat el cas, de fragments produïts prèviament a 

la combustió, associant-los, o bé a processos d’espellofament (Bouby et 

al., 2005) o, en general, a processos de batuda/espellofament (Alonso, 

Buxó i Rovira, 2007) En el cas dels cereals vestits sí que s’han fet estudis 

experimentals pel que fa als processos d’espellofament (Meuers-Balke & 

Lüning, 1992, citat a Bouby et al, 2005) que tampoc resulten concloents 

respecte a la problemàtica plantejada. 

- Durant el processat culinari: hi ha processats culinaris que es 

caracteritzen per l’ús exprés de blat trencat, com és el cas del bulgur i el 

blat trencat, pròpiament dit. Per a la preparació del bulgur es bull 

parcialment el gra, es fa assecar al sol i s’espellofa a mà. Posteriorment 

es trenca i se separa per mides utilitzant malles. Durant aquest procés, els 

treballs experimentals han documentat que hi ha una fragmentació de les 

restes d’un 20 a un 40% si és amb un molí o d’un 5% si és amb un 

morter (a patir de Meuers-Balke i Lüning, 1992 cit. a Bouby et alii , 

2005). Hi ha algun cas arqueològic on s’ha pogut documentar (Valamoti, 

2002). El blat trencat és un altre tipus de preparació que implica un 

assecat i un posterior trencament intencional de les granes.  

2) posterior a la combustió: la fragmentació es produeix en múltiples ocasions en 

aquesta fase degut a diversos processos: 

- Els processos postdeposicionals: trampling, pressió sedimentària, erosió, 

etc. Poden provocar la fragmentació de les restes. Aquesta fragmentació 

probablement es mostrarà poc regular perquè els factors són atzarosos i 

afecten de forma diferencial les restes. 

- El procés d’excavació: el procés d’excavació dels jaciments prehistòrics 

és extremadament agressiu per a les llavors i d’altres restes orgàniques 

de petites dimensions, ja que l’ús de petites eines per tal de excavar amb 

més precisió les destrueix o, en el millor dels casos, les fragmenta. 

Aquesta fragmentació, en canvi, creiem que serà molt més regular en la 

secció. L’exposició a la intempèrie i el propi trepitjat del jaciment dels 

arqueòlegs també incideix en la fragmentació de les restes. 
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- El sistema de preservació de les restes carpològiques: la preservació 

d’aquestes restes en envasos tous permet que les restes es fragmentin o 

fins i tot pulveritzin amb major facilitat. 

- tractament de les mostres: Natàlia Alonso (1999, 61-62) ja va avaluar 

l’efecte diferencial dels diversos processos de rentat de sediment en la 

fragmentació de les restes. Si bé el rentat per columna és més eficient 

quant a recuperació de restes, resulta més agressiu per a les llavors, 

contribuint a augmentar el percentatge de fragmentació d’aquestes. 

 

La secció dels fragments 

 Per identificar el moment de la fragmentació hem partit de l’observació de la 

secció dels fragments, la qual ens aporta, a més, d’altres informacions. Els tipus de 

secció són: 

-Secció irregular: s’observa una fragmentació poc neta, deixant una secció amb 

irregularitats i poc recta. 

-Secció regular: la fragmentació és molt uniforme i la secció que s’observa és clara i 

recta. 

-Bulging (Fig. 72): que sobresurt, característic de la fragmentació prèvia a la combustió 

(Valamoti, 2002, cit. a Bouby, et al., 2005).  

-Brillant, vidriada: pot ser degut que la grana havia estat en remull abans de la 

combustió (Valamoti, 2002, cit. a Bouby, et al., 2005). 

Part fragmentada 

 Hem donat un nom a cada tipus de fragment de cereal basant-nos en si la 

fragmentació era transversal o longitudinal i en la part preservada (l’àpex, l’embrió, la 

cara dorsal, la cara ventral). Les figures 2 i 73 ho il·lustra. Els dibuixos blancs mostren 

la cara ventral de les llavors, mentre que els grisos mostren la secció transversal. 
  Transversal apical      Transversal embrional     Transversal medial        Transversal-longitudinal 

  

 

 

Longitudinal ventre-dorsal       Longitudinal ventral          Longitudinal dorsal 

 

 

 
Fig. 2. Tipus de fragmentació del cereal. Nomenclatura. 
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3.3.1.3. La descripció numèrica de les restes 

 Com ja hem dit anteriorment, hem determinat una sèrie de variables a descriure 

numèricament a partir de les restes recuperades. D’altres, però, no han estat 

quantificades. Les variables descrites numèricament són la composició botànica del 

conjunt (espècies i parts representades de cadascuna), i, en el cas de la fragmentació 

dels cereals, el tipus de fragment recuperat i el moment de la fragmentació (abans o 

després de la combustió). En alguns casos, la densitat de restes per litre de volum flotat 

també ha estat possible de calcular. Les variables no quantificades han estat les que fan 

referència a l’estat de preservació de les restes. 

 La composició botànica del conjunt estudiat és la informació més bàsica a la 

qual hem d’arribar a partir de la descripció numèrica de les restes. Hem utilitzat 

diversos sistemes semiquantitatius i quantitatius per aproximar-nos-hi (a partir de Jones, 

1991). 

- Presència/absència: els tàxons i les parts representades dels mateixos són 

descrits com presents o absents en el jaciment, nivell, quadre o mostra estudiats. 

Les unitats comparades haurien de ser de la mateixa mida, ja que com més gran 

sigui la mostra, més probabilitats tindrem de tenir un tàxon representat. En el cas 

de Can Sadurní, però, això ha estat impossible, ja que el sediment s’ha recollit 

per quadres, cadascun d’ells d’un volum diferent i de cada capa tenim un 

mostreig diferent. Les dades obtingudes permetran aproximar-nos a les 

pràctiques econòmiques i processos de treball aplicats per a l’obtenció dels 

diferents tàxons documentats, així com constants o interrupcions de les 

pràctiques a nivell diacrònic, les quals podrem relacionar amb la transmissió de 

la percepció i els tipus d’interacció amb l’entorn al llarg de diverses generacions. 

- La comptabilització absoluta: ens serveix per presentar els resultats de l’estudi 

de les restes prèviament a qualsevol anàlisi. Es veuen afectats per molts factors 

com són una tria més o menys rigorosa de les restes, la seva pèrdua accidental, 

la pròpia superfície excavada i mostrejada, etc. Aquesta comptabilització, doncs, 

mai ens reflectirà el total d’espècies consumides ni la proporció en la qual es 

consumien (Popper, 1988). Així doncs, necessitem d’altres mètodes per entendre 

la significació real de les restes.  

- NMI: el nombre mínim de plantes no és possible de calcular en arqueobotànica, 

amb la qual cosa, G. Jones (op.cit.) proposa treballar amb el nombre mínim de 

parts de planta. L’autora opta per determinar un sol tret distintiu per a cada part 

el qual ha decomplir tres condicions bàsiques: que sobrevisqui 
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arqueològicament, que es pugui definir clarament i sigui identificable de forma 

precisa. Nosaltres, però, no estem plenament d’acord amb aquest sistema. 

L’autora considera l’embrió com a element per realitzar el càlcul d’individus, de 

manera que només es tenen en compte les cariòpsides senceres o els fragments 

que conserven l’embrió (Jones, 1990). Amb aquesta tècnica, però, no es tenen en 

compte la resta de fragments, els quals també tenen elements que permeten la 

seva identificació. A més a més, aquest sistema resulta confós perquè mai 

s’especifica el nombre de fragments amb embrió comptabilitzats com a 

individus.  

S’ha calculat el NMI de dues maneres per a cada capa o nivell arqueològic: 

sobre el total de restes de la capa; i sobre el total de restes per quadre. Les 

diferències observades entre ambdós tipus de càlculs no han resultat significatius 

i hem treballat amb el NMI calculat per quadre. 

Per calcular aquest NMI tindrem en compte els tipus de fragmentació 

exposats anteriorment: 

-cariòpside sencera (C) 

-fragmentació transversal embrional (FTE) 

-fragmentació transversal apical (FTA) 

-fragmentació transversal medial (FTM) 

-fragmentació longitudinal ventre-dorsal (FLVD) 

-fragmentació longitudinal ventral (FLV) 

-fragmentació longitudinal dorsal (FLD) 

 Per calcular el NMI, se suma el nombre de cariòpsides senceres (C) amb 

la xifra més alta entre FTE, FTA i FTM , la xifra més alta entre FLD i FLV, i se 

li sumen els FLVD dividits entre dos, ja que cada llavor origina dos fragments 

longitudinals ventre-dorsals. Per tal de clarificar el sistema, a continuació posem 

un exemple presentant les restes d’Hordeum vulgare recuperades del quadre F8 

de la capa 18 de Can Sadurní. 

ESPÈCIE PART REPRESENTADA TOTAL 
Hordeum vulgare llavors senceres 34

fragment transversal embrional 11
fragment transversal apical 17

fragment transversal medial 30
fragment longitudinal ventre-dorsal 1

fragment longitudinal ventral 2
fragment longitudinal dorsal 0

fragment transversal-longitudinal 0
TOTAL RESTES 95

NMI=34+30+2+1=67 individus 
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El càlcul detallat del NMI per a cada capa l’hem presentat a l’annex 1. 

 Hem treballat diversos sistemes d’estandarització de dades (ràtios) per tal 

d’analitzar la composició botànica i així aproximar-nos a la resta d’objectius que 

havíem plantejat per al nostre treball (seguint autores com Popper, 1988; Miller, 1988; 

Alonso, 1999): els percentatges sobre el número d’individus ens relativitzaran la 

importància de cada tàxon; les anàlisis de densitats ens permetran detectar i diferenciar 

les concentracions de restes en les diferents unitats d’anàlisi; les anàlisis de freqüències 

ens ajudaran a obtenir patrons espacials i valorar la importància econòmica de cada taxó 

(combinant-los amb d’altres índexs); les anàlisis comparatives entre tàxons, famílies o 

tipus de restes (senceres o fragments) són les que ens duran a plantejar diverses 

hipòtesis sobre processos de treball o patrons de conservació diferencial entre restes que 

puguin afectar les nostres interpretacions. 

 A continuació desenvolupem com hem treballat cadascun dels sistemes: 

- Percentatge sobre el número total d’individus: ens permet veure la importància 

relativa de cada tàxon en funció del número total d’individus calculat. D’aquesta 

manera es poden comparar quadres amb números diferents d’individus. Aquest 

tipus de dada, però, homogeneïtza els resultats per quadre, de manera que la 

comparació entre conjunts diferents pot dur a conclusions errònies si no es tenen 

en compte les particularitats de cadascun (origen de les restes, nombre de restes 

de cada conjunt, etc.). 

- Densitat: Hem calculat la densitat posant en relació el nombre de restes i el 

volum de sediment tractat per tal d’aproximar-nos als possibles processos de 

generació del conjunt i a la seva intensitat. Malauradament aquesta dada només 

és disponible en els sediments tractats en les campanyes del 2006 i el 2007.  

- Homogeneïtat/Heterogeneïtat: en aquesta anàlisi avaluem la dispersió dels 

tàxons en la superfície estudiada de cada estrat d’ocupació del jaciment. No és 

una anàlisi de freqüències ni d’ubiqüitat, ja que aquests mètodes assumeixen que 

les mostres comparades són independents i han de tenir més de dos tàxons 

representats (Popper, 1988) i les unitats que nosaltres comparem no només són 

arbitràries sinó que no són independents.  

- Anàlisi comparativa: és especialment utilitzada per comparar la freqüències 

absolutes de males herbes i plantes conreades, cereals i lleguminoses, i blats i 

ordis, amb l’objectiu d’avaluar la importància econòmica dels tàxons, sempre 

tenint en compte els diversos agents tafonòmics que afecten la seva preservació i 
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els factors arqueològics que poden alterar els valors posats en comparació. 

Aquest sistema també ens permet plantejar qüestions sobre processos de treball 

(comparant freqüències absolutes de fragments produïts prèviament a la 

combustió amb els produïts posteriorment) i postdeposicionals (comparant 

freqüències absolutes de restes senceres i fragments). 
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4. Les comunitats de l’epipaleolític i el neolític antic 

a Can Sadurní. Un primer intent de 

caracterització de la interrelació societat-entorn. 
 

4.1. Can Sadurní: una introducció històrico-

arqueològica 
 

4.1.1. Localització del jaciment, entorn actual i dades històriques 

 

 
Fig. 3. Ubicació del Massís del Garraf en el context de Catalunya (ICC). 

 

La cova de Can Sadurní es troba al terme municipal de Begues (Baix Llobregat), 

a 420 m.s.n.m aproximadament. La seva entrada actual (Fig. 6 i 7) es troba orientada al 

SE. Consisteix en una gran visera d’uns 12 metres avui tancada quasi totalment (Blasco 

et alii, 1983). Té una terrassa exterior d’uns 400 m2 i una cavitat interior (Fig. 1) amb 

una superfície que es calcula que ronda els 200 m2 (Blasco et alii, 2005). La terrassa 

MASSÍS DEL GARRAF 
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exterior es creu que podria ser una depressió doliniforme en la qual el que ara 

anomenem cova seria un desguàs (Blasco, 1993).  

 

Fig. 4. Ortofotoimatge 1:5000 reduïda de la Plana de Begues amb la ubicació de Can Sadurní (ICC). 

 

La plana de Begues està ubicada dins del massís del Garraf (Fig. 3, 4 i 5), una 

formació calcària d’una alçada mitjana d’uns 500 m.  S’hi distingeixen diverses 

morfoestructures: una zona de turons de 200-300 m. d’alçada, entre el Llobregat i 

l’Eramprunyà, perfectament accessible des de petites però amples valls i constituïda 

geològicament per pissarres; una zona de sorrenques i margues vermelles que es troba 

entre la plana de Begues i la zona de turons esmentada en primer lloc; i el massís càrstic 

format per calcàries i dolomies, on s’ubica la plana. Formacions típicament càrstiques 

són els rasclers, les coves, els avencs, les dolines, els poljés, etc. Un poljé és el resultat 

 CAN SADURNÍ  
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de la coalescènia d’un gran nombre de dolines o un enfonsament tectònic que, en el cas 

de Begues, s’ha reblert d’argiles molt fèrtils per a l’agricultura. Sovint són drenats per 

un riu, però, quan aquesta evacuació hídrica es fa amb dificultats, el poljé pot esdevenir 

un llac (Edo et alii, 1991). Segons la fitxa de la geozona 348, realitzada per Neus 

Alcañiz i Eva Coca per a la Direcció General del Medi Natural del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el poljé de Begues fa uns 2 

km de llarg per 0’5 km d’ample. El resultat ha estat el que anomenem la plana de 

Begues, un conjunt de planes que s’estenen per una superfície aproximada de 6 km de 

llarg per 4 d’ample. Els sòls d’aquesta zona són molt particulars, ja que el massís del 

Garraf precisament es caracteritza per constar de “terres rarament conreables”. Com 

diuen Ros & Colilles (2000) és precisament a les dolines on s’acumula la terra roja i 

s’hi refugien els pobles i els conreus. En aquest cas, doncs, ens trobem en un medi tan 

inhòspit que arriba a condicionar de forma important l’hàbitat de les poblacions 

agricultores. 

 

 
 

Fig. 5. Fotografia de la plana de Begues des de la terrassa exterior de la Cova de Can Sadurní. 
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Fig. 6. Visió des de l’exterior de la zona d’accés a la cova. 

 

 
 

Fig. 7. Entrada actual de la Cova de Can Sadurní. 

 

A partir de l’observació d’ortofotomapes (1:5.000) i mapes topogràfics (1:5.000) 

digitals de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, així com del mapa planimètric de Begues 

realitzat per l’Instituto Cartográfico y Estadístico al 1914 i editat digitalment per l’ICC 

al 2007, hem pogut observar que la plana de Begues es troba a una alçada d’entre 350 i 

400 metres (la seva alçada va disminuint progressivament cap a l’Oest) i que queda 

envoltada per les Serres d’Ordal al nord i el Massís del Garraf al sud. Les alçades 
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d’aquestes serralades a l’entorn més immediat de la plana no superen els 550 metres en 

cap cas, arribant a majors alçades a mida que ens n’allunyem. Els mapes geològics 

(1:50.000) de l’ICC ubiquen la cova en un substrat del Valanginià-Barremià, de 

calcàries amb intercalacions dolomítiques, i propera a formacions de dolomies i 

calcàries del Juràssic-Cretaci inferior. La zona de la plana sembla ubicada 

majoritàriament sobre calcàries micrítiques i dolomies del Muschelkalk inferior i 

dolomies i calcàries del muschelkalk superior. 

 La xarxa hidrogràfica de la plana de Begues que hem pogut observar a partir 

dels mateixos mapes és vertebrada per la riera de Begues, de cabal irregular, essent seca 

la major part de l’any, a la qual van a parar diversos torrents i rieres de caràcter pluvial i 

discontinu: el Torrent de Mas Ferrer, el de Moltó i la Riera de la Clota per la vessant 

dreta i la Riera de Can Sadurní i el Torrent de Can Figueres per la vessant esquerra. La 

riera de Begues neix a la Desfeta, a 475 m.s.n.m., a l’Oest i recorre part del Garraf fins a 

arribar a Ribes, on s’uneix amb la Riera de Vilafranca i formen la Riera de Ribes, la 

qual desemboca al mar al cap de Grills.  

El clima que presenta el massís del Garraf és mediterrani: hiverns temperats, i 

estiu sec i calorós. La precipitació és de mínims a l’estiu i màxims a la tardor, els quals 

poden originar revingudes de torrents i rieres; entre els mesos de setembre i desembre 

s’arriba a produir de l’ordre del 50% de la precipitació total anual (Ténez, 2006). Riera 

(2003) adverteix, però, de l’important gradient tèrmic i pluviomètric des del nivell del 

mar (amb una precipitació mitjana de 600 mm i una temperatura mitjana anual de 16º 

C) cap a l’interior del massís (amb una precipitació mitjana de 730 mm i una 

temperatura mitjana anual de 13º C). 

L’àmbit d’estudi conté una notable diversitat vegetal fruit de la confluència 

d’espècies mesomediterrànies (alzines) i austromediterrànies (màquia), de la diversitat 

de substrats i, també, de l’activitat humana secular que hi ha superposat un mosaic 

d’estadis successionals amb un estat de degradació variable (Ténez, 2006). Per les seves 

característiques fisiogràfiques, el massís del Garraf, constitueix un límit en la distribució 

de moltes espècies i biocenosis de caràcter mediterrani meridional, alhora que permet el 

desenvolupament d‘espècies de caràcter septentrional (Alcañiz & Coca, op. cit.). 

La vegetació potencial del Garraf és, probablement, d’una banda, l’alzinar litoral 

típic (Viburno-Quercetum ilicis), dominat per l’alzina i proveït d’un estat arbustiu dens i 

variat i d’una gran varietat de lianes (Ténez, 2006). Els alzinars es farien a les planes i 

vessants de pendent no gaire pronunciat, a tot arreu on existís un sòl de certa profunditat 

(Riera, 2000). D’altra banda, aquest bosc s’alternaria amb la màquia litoral (Querco-
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Lentiscetum) dominada pel garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus), 

l’ullastre (Olea europaea subsp. sylvestris) i el margalló (Chamaerops humilis), el qual 

és una de les poblacions més septentrionals de la península ibèrica. Als fondals 

possiblement apareixerien alzinars enriquits amb rouredes submediterrànies (Viburno-

Quercetum ilicis subass. cerrioidetosum), mentre que als marges de les rieres més 

importants es podrien desenvolupar omedes (Lithospermo-Ulmetum minoris), boscos 

d’om (Ulmus minor) amb mill gruà (Lithospermum purpureo-caeruleum), i alberedes 

(Vinco-Populetum albae), amb àlbers (Populus alba) i vinca pervinca (Vinca difformis). 

En tots dos casos es tracta de boscos en galeria, pràcticament lineals (Ténez, 2006). 

A l’actual paisatge de la zona es troben alzinars en fases de degradació o de 

recuperació després de l’abandonament de llur explotació tradicional (per a l’obtenció 

de fusta o carbó). Es tracta de d’alzines de rebrot dominades pel sotabosc (Arbutus 

unedo, Pistacia lentiscus, Rhammus alaternus, Phyllirea angustifolia, etc.). Alguns dels 

pocs alzinars que queden es troben precisament a Begues. En indrets obacs i frescals 

també s’hi intercalen alguns roures (Quercus cerriodes) i arbustos de les rouredes i 

bardisses. Tanmateix les formacions forestals dominants a la zona d’estudi són les 

pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea) (Ténez, 2006), 

especialment en les zones afectades per incendis i la pressió antròpica (Ros & Colilles 

(2000). Les pinedes més importants s’han ubicat precisament a la zona de Begues 

(Riera, 2003). La garriga (Quercetum cocciferae) també està molt estesa, probablement 

on podria haver-hi hagut originàriament alzinar i després d’algun incendi, ja que aquests 

afavoreixen el desenvolupament del garric enfront d’altres espècies (Riera, 2000). 

L’activitat humana, particularment intensa vora els cursos d’aigua, ha portat a la 

substitució d’omedes i albaredes per bardisses d’esbarzers i roldors (Ténez, 2006). La 

part més alta del massís, en canvi, apareix força nua a conseqüència del caràcter calcari 

de les roques que permeten arrelar només una vegetació calcícola especialitzada en les 

dures condicions de supervivència (Edo et alii¸1991). 

La xarxa de camins que sobreviu demostra que Begues és una veritable cruïlla 

de camins on es troba el Camí Reial, procedent de Barcelona en direcció a Vilafranca 

del Penedès, i el camí de Sitges, el qual ve de Vallirana i va a parar a les costes del 

Garraf.  

 

Tenim dades escrites sobre la relació amb l’entorn que van tenir societats 

passades a la zona de Begues a partir de l’Edat Mitjana. Aquestes dades poden resultar-
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nos d’utilitat a l’hora d’entendre quin ús han fet societats passades del mateix territori 

que estem estudiant per a la Prehistòria.  

Durant l’Edat Mitjana el conreu era bàsicament dedicat al farratge per el ramat 

oví, i també es conreaven cereals, petits horts, oliveres, garrofers i figueres. També 

s’aprofitaven els recursos de l’entorn a partir de diverses pràctiques, com la recol·lecció 

del margalló2 i la recollida de llenya, les quals comportaven el pagament del dret de 

palmejar o de llenyejar (Bondia & Solans, 1994). 

Per al segle XVI comptem amb alguns documents de particulars que ens 

permeten conèixer aspectes interessants de la gestió de l’entorn vegetal. Aquest és el cas 

del document que ens relata com Joan Gassó, mestre de cases i francès, es casà amb la 

filla de Joan Trobat, del mateix ofici i nacionalitat, i comprà a carta de gràcia a Joan 

Petit una peça de terra erma i part de bosc per a construir un forn de calç (1595) amb la 

prohibició expressa de “no tallar les alzines a la soca” (Bondia & Solans, 1994). 

Aquesta informació ens permet documentar que hi havia alzines a la zona i que a més 

eren protegides pels mateixos habitants. Alhora, ens permet documentar altres activitats 

com és la producció de calç, les quals requerien d’un ús elevat de fusta com a 

combustible. Com podem observar, aquest no es podia obtenir de qualsevol manera, 

sinó que havia d’adaptar-se als criteris de gestió de l’entorn dissenyats per mantenir els 

processos productius i reproductius de la societat.  

A la segona meitat segle XVIII es romp molta terra erma disponible. Sobretot es 

destina al cultiu de la vinya i el cereal degut al creixement demogràfic que ha viscut la 

zona. Al 1767 el creixement es féu evident amb 47 parcers establerts a la vila de Begues 

(Bondia & Solans, 1994). L’evidència més palesa d’aquesta activitat vitivinícola a la 

zona són les terrasses de pedra seca realitzades a moltes vessants de muntanyes properes 

a la plana per tal d’aprofitar els prims sòls d’aquestes al màxim, des de la vall fins a la 

carena (Riera, 2003). No obstant, Begues es mantenia envoltada de boscos que eren 

explotats per a l’obtenció llenya i carbó així com destinats a la pastura dels ramats. La 

Corona impulsava la construcció de noves naus i per això es realitzà una relació del 

nombre i espècies d’arbres del terme de Begues al 1753. Trobem (Bondia & Solans, 

1994):  

 

 

 

                                                 
2 El margalló s’utilitzava per a la confecció de senalles, cabassos, sàrries, estores i tota mena d’articles, a 
partir de les seves fulles (Ros & Colilles, 2000). 
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PROPIETARI Roures Alzines Nogueres Pins 

Masferrer 52 49 - 20 

Mas Roig 45 131 - - 

Petit de 

Puigvoltor 

61 208 2 50 

 
Taula 7. Recompte realitzat al 1753 del nombre d’arbres per espècie presents als principals masos de 

Begues (Antolín et alii, 2008). 

 

A partir dels amillaraments s’ha pogut veure el tipus d’usos del sòl que hi havia 

a Begues a mitjans del segle XIX. Segons aquests documents fiscals, un 6% del sòl era 

dedicat al conreu de secà, un 9% a la vinya, un 25% al bosc i un 60%  eren erms. Així 

doncs, un 85% del sòl de Begues és declarat com boscos i erms. La zona central del 

massís (Campdàsens, Garraf, Jafre i algunes explotacions a l’orient d’Olivella i a 

l’occident de Begues) és un territori fragmentat, amb muntanyes elevades sobtadament i 

incisions de torrenteres molt profundes. Les explotacions en aquesta zona són 

relativament grans, al voltant de 200 ha per mas, i es troben disperses pel territori en 

careners, migs vessants, planes, prop de fonts, i evitant les fondalades. La plana de 

Begues és molt més planera i d’ocupació bàsicament cerealística (en alguns punts arriba 

a un 100%), si bé també hi ha explotacions que s’estenen tant per la plana com per la 

muntanya, diversificant les seves activitats econòmiques. Dominen les explotacions 

d’entre 50 i 100 ha. De Begues es diu a la documentació que es troba envoltada de 

turons coberts de pins, alzines i d’altres arbres i produeix cereals, vi, patates i llegums 

(Paül & Serrano, 2003). 

L’economia es va tornar dependent de la vinya i va patir un fort cop amb la 

pèrdua de les colònies i més tard amb l’arribada de la fil·loxera, provocant el 

desenvolupament de nous conreus com el del garrofer, pràcticament inexistent al segle 

XVIII i que amb la fil·loxera va passar a ocupar una quarta part dels conreus; o com el 

de l’olivera, un dels més importants durant la primera meitat del segle XVIII (Ros & 

Colilles, 2000). Tot i això, a inicis del segle XX la vinya era molt important encara al 

massís del Garraf, ocupant un 36% de la superfície del parc actual (3700 hectàrees). El 

posterior abandonament d’aquesta va permetre el creixement de les pinedes de pi blanc, 

les quals van arribar al seu màxim a la dècada dels seixanta, amb 2700 hectàrees. Els 

posteriors incendis han reduït la superfície arbrada del parc a un 5% (500 hectàrees) 

(Riera, 2003). 
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4.1.2. Història de les investigacions arqueològiques del jaciment de la 

Cova de Can Sadurní 

 

Les primeres investigacions arqueològiques a la cova de Can Sadurní s’inicien al 

1975, amb una primerenca i lleu acció per part de J. de la Vega i F. Rosella. Els autors 

n’informen de la mateixa mitjançant una publicació al segon número de la revista 

Mediterranea. L’inici de les excavacions arqueològiques legals i sistemàtiques, però, va 

ser de la mà del Grup de Recerques Arqueològiques de Gavà, l’any 1978 (BLASCO et 

alii, 1983). La cova havia patit saquejos importants, els quals es consideren posteriors a 

les activitats de de la Vega i Rosella, ja que a l’any 1964 Monturiol Pous féu un estudi 

càrstic de la zona i descriu la cova de Can Sadurní com a “poc tocada” en comparació 

d’altres. Al 1975 de la Vega i Rosella parlen d’un saqueig significatiu però a nivell 

superficial. És entre 1975 i 1978 precisament quan alguns individus incrementen la 

profunditat de les rases de forma alarmant arribant fins a nivells profunds (Bronze i 

neolític final) (BLASCO, 1993). Les evidències d’aquestes activitats són clares (forats, 

moviment de sediments...) i van ser documentades durant el procés d’excavació a partir 

de la delimitació del que van ser aquestes rases (BLASCO et alii, 1983). Els materials, 

no molt abundants, es troben al Museu de Vilafranca del Penedès, al de Vilanova i la 

Geltrú i al de Gavà, així com en mans de particulars (EDO & ALONSO, 1982). 

L’any 1978 s’inicien les investigacions al jaciment de Can Sadurní, i aquestes es 

prolonguen durant 6 campanyes, fins al 1983. No serà fins al 1993 quan el mateix equip 

reprendrà els treballs, ja sota el projecte d’investigació, engegat al 1991, anomenat “El 

Neolític al Baix Llobregat”, sota l’aval de la Universitat de Barcelona. Al 1997 es 

col·labora amb l’equip de Rafael Mora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al 

2004 es presenta un nou projecte anomenat “La Prehistòria al Sud-oest del Llobregat. 

De la costa al massís de Garraf-Ordal”, més ambiciós que l’anterior a nivell cronològic i 

més concret a nivell geogràfic, en el qual s’inclou l’excavació de Can Sadurní com un 

dels jaciments principals. Dintre d’aquest projecte s’han realitzat les últimes campanyes 

entre el 2004 i el 2008. Finament, al 2007 el GRAG passa a convertir-se en el Col·lectiu 

per la Investigació de la  Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG) per tal 

d’adequar-se al nou àmbit d’actuació i convertir-se en associació. 

Les campanyes arqueològiques dutes a terme a Can Sadurní han estat les 

següents: 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. 
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4.1.3. Fases i cronologia 

 

 
 

Fig. 8. Secció del jaciment amb l’estratigrafia inicada i l’adscripció cultural de cada capa (imatge 

cedida per M. Edo). 

 

La cova de Can Sadurní fou utilitzada durant un llarg període i això ha generat la 

formació d’un jaciment arqueològic de més de 5 metres de potència del qual encara avui 

no en coneixem el final. La descripció de l’estratigrafia (Fig. 8) que trobem a 

continuació és a partir de la memòria inèdita de l’any 2004, realitzada per Manel Edo, 

Pepa Villalba i Anna Blasco (Edo, Blasco & Villalba, 2004). Malauradament, no 

disposem de dades sobre el pH en la majoria de les capes perquè els estudis edafològics 

que van ser duts a terme per Francesc Canalies i Enric Ferrer (1991), fins a la capa 11, 

no van poder proporcionar indicadors del pH degut a l’acció dels carbonats al perfil on 

es van prendre les mostres. En el treball presentarem les datacions calibrades ANE 

sempre que ens sigui possible (la totalitat de datacions per a les capes que nosaltres 

treballarem en aquest estudi les presentem a l’Annex 2). 

 

L’estrat superficial de la cova es correspon amb les capes 1-3, resultat de les 

visites incontrolades d’excursionistes i furtius, el cultiu de xampinyons per part de 
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l’amo dels terrenys i d’altres activitats dutes a terme durant la segona meitat del segle 

XX. 

A partir d'aquest moment comença la veritable estratigrafia antiga de la cova. La 

capa 4 és de color és bru fosc (Munsell, 10 YR 3/3). Els materials arqueològics que es 

disposen en aquesta capa són corresponents a totes les ocupacions que hi ha hagut a la 

cova des del moment alt imperial, essent aquest el moment en el qual es devia 

conformar aquesta capa.  

La capa 5 és de color és bru fosc (Munsell, 10 YR 3/3).  Es tracta d'una capa 

compacta de pedra petita i mitjana que sembla ser el sòl de la capa 4 i és de filiació 

altimperial.  

El color de la terra de la capa 6 és bru fosc (Munsell, 10 YR 3/3). Datat per 

anàlisi radiocarbònica, el resultat fou 100 ±80 aC. Els materials arqueològics que es 

troben en aquesta capa corresponen a la fase d'hàbitat d'un moment ibero-romà de finals 

del segle II aC.  

La capa 7 és de color bru fosc (Munsell, 10 YR 3/x).  La seva inclinació no és 

excessiva degut que es tracta d'un sòl d'anivellament. És el veritable sòl del nivell ibero-

romà anterior. S’ha datat en 2050±80 BP. 

La capa 8 és de color bru (Munsell, YR 4/4). La datació radiocarbònica donà la 

datació 2920±100 BP (1403-896 cal ANE). En aquesta capa discorre tota la seqüència 

de l'Edat del Bronze. Sembla que es podria arribar a distingir entre el Bronze Final i el que 

anomenem Bronze Inicial (Antic i Mitjà) però l’acció dels furtius no ha permès tenir una visió 

completa a nivell extensiu de la capa i, en conseqüència, no s’ha pogut acabar d’estudiar en tota 

la seva complexitat.  

La capa 9 és de color bru (Munsell, 10 YR 4/3). En tenim dues datacions 

calibrades: 4100±70 BP (2877-2489 cal ANE) i 4225±90 BP (3083-2501 cal ANE). Es 

tracta d’una capa on es van realitzar una sèrie d’enterraments col·lectius corresponents 

al Neolític Final-Calcolític els quals se sobreposaven a un llit de pedres mitjanes i grans 

(capa 9b).  

Les capes 10, 10b, 11 i 11b conformen el conjunt postcardial de la cova. Les 

capes b són nivells de pedres, mentre que les capes 10 i 11 són nivells de sediment. La 

seva distinció va ser, inicialment, molt complicada, ja que, si bé són clarament 

discernibles a la part central de la zona excavada (a les línies E, F, G, H, I on es creuen 

amb les línies 7, 8, 9 i 10), es confonen en l’extrem sud, precisament per on es van 

començar a excavar aquestes capes. En aquest punt s’acumulen grans blocs de pedres de 

les capes 10b i 11b, fent quasi imperceptible la capa 11. Això es deu al fet que la capa 
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11b té una inclinació molt forta (Fig. 9), baixant quasi dos metres entre la línia dels 3 i 

la dels 9, fent que la capa 11 (el rebliment de sediment entre les capes 10b i 11b) sigui 

molt fina a la part de l’entrada de la cova (línia 3) i molt potent cap al fons (a partir de 

les línies 6 i 7). 

 

Cota 0 Estrat/ 
Nivell  I-3 I-4 I-5/H-5 I-6 I-7  I-8 I-9 

-210 Ia1  

    
  

-233 Ia/ Ia2  

233-250 Ib  

250-270 Ic .......... 

270-290 Id .......... ........  

........... 
-310 Ie /IIa  

 …...... ......... 
........... .........  

-330 If /IIb  ............ ............    
 

..... 

 

E2 ….. -350 Ig/ IIc  .............. …..    
-370 IId  Capa 12 .........    

-390 IIe  
  .............

. .......   

-410 IIf 

 
 

.............

.. ........... .............  

-430 IIg  Capa 12 ................  

-450 IIIa   Capa 12  
 

  ..........    .............     
Capa 10  Capa 10b  Capa 11  Capa 11b  Inclinació 

capa 10b 
 Inclinació 

capa 11b 
 
Fig. 9. Secció a la línia dels quadres I on es mostra la inclinació de les capes 10, 10b, 11 i 11b. E2 és una 

estructura de combustió de la capa 9 que talla la capa 10 (imatge extreta d’Edo et alii, 2003). 

 

La capa 10 té una inclinació molt acusada en direcció nord-est. El seu color és 

bru-groc (Munsell, 10 YR 5/3).  Es tracta de la capa que es correspon amb el nivell de 

Neolític Antic Evolucionat Postcardial, en la seva fase més moderna (NAEP 2) í que es 

correspondria amb l'horitzó "c" de l'estratigrafia de la terrassa exterior.  

La capa 10b és una capa de pedra gran datada al 5340±40 BP (4320-4290 cal 

ANE) (Edo, Blasco & Villalba, inèdit). 

La capa 11 pertany al Neolític Antic Evolucionat Postcardial (NAEP 1). El color 

de la terra és bru-groc (Munsell, 10 YR 5/3). Sembla una aportació natural de terres 

procedent de l’exterior de la cova i es correspondria amb l’horitzó “d” de la terrassa 

exterior. Es disposen de dues datacions per aquesta capa: 5290 ±40 BP (4240-3990 cal 

ANE) i 5470±140 BP (4532-4042 cal ANE).  

La capa 11b és una capa de pedres de mida gran i mitjana, amb una forta 
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inclinació des de l’entrada de la cova. Disposem d’una datació calibrada ANE: 5790±40 

BP (4720-4530 cal ANE). 

La capa 12 té un pH de 6. És una capa cendrosa amb dues parts. La superior és 

blanquinosa i polsosa i és seguida immediatament per detritus orgànics de color marró 

fosc. La seva potència és entre 4 i 5 cm. A H8, H7 i G7 es genera una doble capa (Edo, 

com.pers.). Té una textura margosa i és pràcticament estèril pel que fa a materials 

arqueològics. Sembla que es tracta d’un fumier.  

La capa 13 és una capa plana de terra gris-marró amb un pH de 6. Les troballes 

segueixen sent poc profuses, làmines de sílex i ceràmica llisa fosca. Sembla, de 

moment, ser possible la seva atribució al NAEP I.  

La capa 14 és una petita capa de pedres disposades de forma plana. Ve 

acompanyada de ceràmica amb motius epicardials. Ha proporcionat una datació de 

5980± 40 BP (4988-4750 cal ANE). 

La capa 15 és una capa marró vermellosa una mica més estructurada, gairebé 

sense pedra. Les poques troballes efectuades ens mostren una ceràmica llisa, brunyida i 

fosca que ens torna a parlar del mateix món que les dues capes anteriors. El conjunt de 

les tres capes (13, 14 i 15), a hores d’ara i amb la manca d’informació, producte de la 

manca de resultats de les anàlisis en procés d’estudi, ens situen en el que seria el 

Neolític Antic Epicardial, en cronologia convencional.  

La capa 16 és una capa molt prima, dura i plana. Sembla una aportació natural 

de material argilós que va sedimentar i solidificar-se. Sembla estèril.  

La capa 17 és una capa de sediment vermell-marró clar, plana i amb profusió de 

material arqueològic. La ceràmica decorada no presenta cap dubte de la seva adscripció 

cardial. Junt amb ella apareixen elements encara epicardials (decoracions impreses sub-

quadrangulars en U), motiu pel qual podríem estar davant d’un moment del Neolític 

Antic Cardial Final. La datació que ha proporcionat és 6050± 110 BP (5291-4709 cal 

ANE). 

La capa 18 és una capa de pedres de mida gran i mitjana amb una matriu de 

tipus argilós de característiques similars a la capa 17. Els materials en situen en un 

Neolític Antic Cardial Ple. La datació que s’ha obtingut d’una mostra carpològica ha 

proporcionat la data de 6405 ± 55 BP (5476-5309 cal ANE) (Edo, Blasco & Villalba, 

inèdit). 

La capa 19 és una capa molt prima formada per sediment de color marró 

vermellós, similar al de la capa 18, amb molta grava solta.  

La capa 20 està formada per argila vermella molt fosca, molt compacta i 
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humida. Té un gruix d’uns 10 cm i és, fins ara, pràcticament estèril. Ha proporcionat 

una datació de 7320 ± 50 BP (6330-6320 cal ANE).  

La capa 21 està formada per argila vermella més clara que l’anterior. Els 

materials  adscriuen la capa a un context Epipaleolític de caràcter geomètric antic. 

Tenim dues datacions calibrades per a aquesta capa: 9360±40 BP (8730-8540 cal ANE) 

i 10540±60 BP (10320-10290 cal ANE). 

 

4.2. La interrelació amb l’entorn de les comunitats que 

van generar els registres arqueobotànics de Can 

Sadurní entre l’Epipaleolític i el Neolític Antic 

Postcardial 

 
4.2.1. Els resultats de l’anàlisi carpològica 

 

4.2.1.1. Descripció i discussió arqueobotànica de les espècies 

documentades 

 

Tot seguit presentem la descripció dels trets morfològics tinguts en compte per a 

la determinació dels tàxons documentats durant l’anàlisi carpològica. Els criteris i el 

mètode d’identificació generals ja han estat explicitats a l’apartat 3.3.1.1. Les 

descripcions dels criteris de determinació parteixen d’altres treballs arqueobotànics molt 

diversos (Buxó, 1997; Alonso, 1999; Rovira, 2007 i d’altres). Les descripcions 

botàniques i ecològiques de cada tàxon es basen en Folch, 1990; Masalles et alii, 1988; 

Bolós et alii, 2005; Romo, 1997; Boada, 2005, així com algunes pàgines web com la de 

la Flora Ibèrica a http://www.rjb.csic.es/floraiberica/floraiberica , l’Herbari de la UPNA 

(http://www.unavarra.es/servicio/herbario/) o l’Herbari Virtual de la Mediterrània 

Occidental de la Universitat de les Illes Balears (http://herbarivirtual.uib.es). Quan el 

tàxon no s’ha pogut determinar a nivell d’espècie hem intentat reproduir un llistat de 

possibles espècies del gènere determinat que podrien créixer a la zona en base a la 

informació proporcionada per la Flora Manual dels Països Catalans (Bolós et alii, 2005) 

i a partir de la informació obtinguda del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya 

(http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html) hem marcat en vermell els tàxons 

citats al quadre UTM on s’ubica el jaciment (DF07) i en groc els que apareixien al 

http://www.rjb.csic.es/floraiberica/floraiberica�
http://www.unavarra.es/servicio/herbario/�
http://herbarivirtual.uib.es/�
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html�
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quadre adjacent (DF17). Les propietats i possibles usos dels tàxons recuperats s’han 

consultat en la bibliografia esmentada, així com d’altra com Couplan & Stiner, 2006 i 

diverses pàgines web com: www.botanical-online.com.  

A la Taula 8 presentem el total de tàxons determinats al jaciment de Can Sadurní 

entre les capes 10 i 21. 

FAMÍLIA TÀXON 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11B 11 10B 10
Anacardiaceae Pistacia lentiscus 1 1 1 1    1 1 1
Caryophyllaceae Silene sp     1
Chenopodiaceae Chenopodium album 1     
Chenopodiaceae Chenopodium hybridum 1     
Ericaceae Arbutus unedo 1 1    1 1 1
Fagaceae Quercus sp 1 1     1
Malvaceae Malva sp     1
Oleaceae Olea europaea cf var sylvestris     1
Papilionaceae Lathyrus cicera/sativus     1
Papilionaceae Trifolium sp  1   1
Papilionaceae Lens culinaris 1    1 1
Papilionaceae Pisum sativum     1 1
Papilionaceae Vicia sp     1 1
Pinaceae Pinus sp 1 1 1     1
Poaceae Triticum aestivum tipus compactum 1     
Poaceae Triticum aestivum/durum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poaceae Triticum dicoccum 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1
Poaceae Triticum monococcum 1 1 1 1 1 1 1   1 1
Poaceae Hordeum vulgare 1 1 1 1 1  1 1 1
Poaceae Hordeum vulgare var nudum 1 1 1 1 1 1  1 1 1
Poaceae cf Avena sp 1     
Poaceae cf Bromus sp     1
Polygonaceae Polygonum convolvulus 1     
Polygonaceae Polygonum lapathifolium     1
Rosaceae Prunus sp 1     
Rosaceae tipus 1 1     
Rosaceae tipus 2 1     
Rosaceae Rubus idaeus 1     
Rubiaceae Galium aparine     1
Solanaceae Solanum nigrum     1 1
cf Umbelliferae cf Umbelliferae 1     
Vitaceae Vitis vinifera subsp sylvestris     1 1
fruiter indeterminat tipus 1 1     
fruiter indeterminat tipus 2 1     
fruiter indeterminat tipus 3 1     
fruiter indeterminat tipus 4 1     

 

Taula 8. Llistat de tàxons determinats a Can Sadurní (capes 10 a 21). La presència dels tàxons en cada 

capa s’indica amb un 1. 

a. Anacardiaceae 

- Pistacia lentiscus L., llentiscle o mata (Fig. 10 i 74) 

Arbust atapeït (o arbret) de fulla perenne que normalment fa fins a 2 metres 

d’alçada (tot i que pot arribar a superar els 6 metres en condicions òptimes) característic 

de les màquies litorals, tot i que apareix també en alzinars esclarissats (especialment a 

http://www.botanical-online.com/�
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l’interior) i brolles de fins a 1000 m.s.n.m. Sovint acompanyat pel garric o Quercus 

coccifera. El fruit és una drupa vermella d’uns 4 mm la qual, a mida que va madurant, 

es torna negre. Floreix entre març i juny i el fruit madura a la tardor. 

 
Fig. 10. Fruit del llentiscle en la seva fase inicial de maduració. Imatge extreta de: 

http://www.xtec.cat/col-anunciata-cerdanyola/plantes/llentiscle.htm 

 

Les restes recuperades són núcules que es caracteritzen pel seu contorn 

lenticular o reniforme, per ser aplanades, asimètriques, buides per dins i de superfície 

llisa. En cap cas s’ha conservat el pericarpi adherit. La majoria d’exemplars s’han trobat 

sencers i en un estat de preservació excepcionalment bo. 

Propietats: La infusió de fulles i tiges és astringent per la quantitat de tanins que 

contenen. Les fulles s’utilitzen als països del Magreb per tenyir les fibres vegetals i 

especialment la llana, de color negre. També es poden utilitzar per adobar pells. Dels 

fruits se’n pot fer un oli comestible que també es pot utilitzar com a font lumínica. 

També es donaven a les aus i el ramat (però no als de vaques, ja que podien emmalaltir i 

donar mala llet). Al segle XIX s’utilitzava com a pastura de porcs, gallines i gall d’indi. 

En època romana es confitaven com les olives. La fusta és molt apreciada en ebenisteria 

i és molt bon combustible, ja que dóna un foc viu i de llarga duració. La saba (màstic) 

s’ha utilitzat a l’antiguitat com a goma de mastegar. S’obté realitzant unes incisions al 

tronc de l’arbre o a les branques més grans, a través de les quals surt una resina molt 

aromàtica. Es recull entre agost i setembre.  

b. Caryophyllaceae 

- Silene sp. (Fig. 11) 

El gènere Silene està molt ben representat a Catalunya. El conformen bàsicament 

herbes de dos o tres pams d’alçada, tant anuals com bianuals com perennes. Silene 

vulgaris és l’espècie més estesa i és típica de vores de camins i d’altres indrets de tipus 

http://www.xtec.cat/col-anunciata-cerdanyola/plantes/llentiscle.htm�
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ruderal. Els fruits d’aquest gènere són càpsules de 5 compartiments. Fructifiquen entre 

l’estiu i la tardor, generalment. 

 
Fig. 11. Flor de Silene vulgaris.  

Imatge extreta de: http://es.wikipedia.org/wiki/Silene 

Les llavors d’aquest gènere només es poden determinar a partir de 

l’ornamentació de la seva superfície. En el nostre cas, no se’ns ha preservat, de manera 

que únicament tenim l’interior de la llavor, de superfície llisa, reniforme i amb la secció 

transversal triangular. 

 Actualment, a la zona estudiada es podrien desenvolupar les següents espècies 

de Silene: 
Silene conica L. subsp conica. Es desenvolupa als pradells terofítics i als camps de fins a 1600 

m.s.n.m. 

Silene conoidea L. La trobem en messes i vores de camins de les muntanyes mediterrànies i de 

l’estatge muntà submediterrani. d’entre 0 i 1400 m.s.n.m. 

Silene dioica (L.) Clairv. Creix en boscos caducifolis humits, herbassars, etc., d’estatge montà 

plujós i subalpí. És poc probable que sigui aquesta espècie la que hem recuperat, ja que actualment 

es creix entre els 900 i 2100 m.s.n.m. 

Silene gallica L. Creix als pradells teofítics de fins a 1300 m.s.n.m. 

Silene inaperta  L. subsp inaperta. Creix en sòls pedregosos d’entre 0 i 1325 m.s.n.m. 

Silene italica L. subsp nemoralis (Waldst. et Kit.) Nyman. Aquesta espècie creix a les vorades i 

clarianes del bosc d’entre 400 i 1450 m.s.n.m. 

Silene italica L. subsp nevadensis (Boiss) Font Quer. Es troba en matollars i sòls rocosos entre 300 

i 1400 m.s.n.m. 

Silene latifolia Poiret. Pròpia d’herbassars humits de tot el territori català fins als 1825 m.s.n.m. 

Silene muscipula L. La trobem en messes i erms, tot i que és molt rara a les contrades marítimes. 

Silene nicaeensis 

Silene nocturna L. La trobem en pradells terofítics i erms de fins a 1200 m.s.n.m. 

Silene nutans L. Creix en boscos i pastures entre 100 i 2300 m.s.n.m. 

Silene otites (L.) Wibel subsp otites. Creix a les pastures àrides i erms de fins a 1700 m.s.n.m. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silene�
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Silene rubella L. subsp. Segetalis (Dufour) Nyman. Es troba especialment entre conreus llenyosos 

de fins a 500 m.s.n.m. 

Silene saxifraga L. Coneguda com a herba pedrera, es troba en les fissures de les roques entre 300 i 

2700 m.s.n.m. 

Silene tridentata Desf. La trobem en pradells terofítics de fins a 900 m.s.n.m. 

Silene viridiflora L. Es troba en boscos mediterranis i submediterranis entre 500 i 1000 m.s.n.m. 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp vulgaris. Coneguda com a colitxos o esclafidors, creix als 

camps, herbassars entre 0 i 2560 m.s.n.m. 

Propietats i usos: les fulles glauques de Silene vulgaris són apreciades com a 

verdura quan són tendres (reben el nom de colitxos).  

c. Chenopodiaceae 

- Chenopodium album L., blet blanc (Fig. 12 i 75) 

Creix arreu de Catalunya en femers, horts, alguns secans i a les vores de camí de 

fins a 1700 (ocasionalment 1900) m.s.n.m. Pot fer entre 20 cm i 2 m. El fruit és un 

aqueni d’entre 1,2 i 1,8 mm negre i lluent. i madura a partir de l’estiu. 

 
Fig. 12. Blet blanc. Imatge extreta de: 

http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/commanster/Plants/Flowers/SpFlowers/Chenopodium.album.html 

 

Les llavors són lenticulars, amb la radícula curta i lleugerament projectada i amb 

un contorn ben marcat o anular. Es caracteritza per tenir estries radials que parteixen del 

centre de l’aqueni, no sempre observables. 

Propietats i usos: les seves fulles es poden consumir tant crues com bullides. El 

seu sabor recorda als espinacs. Les seves llavors es poden utilitzar per fer farina, 

especialment si aquesta es barreja amb farina de cereals. També es poden consumir 

sense moldre-les, però cal bullir-les prèviament per eliminar les saponines, llençar el 

líquid i consumir-les com si fossin cereals o farinetes. És sedant i refrescant. 

http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/commanster/Plants/Flowers/SpFlowers/Chenopodium.album.html�
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- Chenopodium hybridum L. (Fig. 13 i 76). 

Herba anual que creix en horts humits de l’estadi muntà plujós i contrades 

mediterrànies humides entre (200)500-1500 m.s.n.m. Fa entre 30 i 100 cm i és 

característica per la seva mala olor. 

 
Fig. 13 Chenopodium hybridum. Imatge extreta de: 

http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51738 

 

Les llavors es distingeixen de la resta de quenopodiàcies per les depressions 

presents en tota la seva superfície. 

Propietats i usos: la seva mala olor natural el fa poc apetitós per consumir-lo cru 

però cuit té un sabor molt agradable. 

d. Ericaceae 

- Arbutus unedo L., cirerer d’arboç o arboç (Fig. 14 i 77) 

Arbre d’uns tres o quatre metres d’alçada (pot arribar als nou o deu), perennifoli, 

que creix a les màquies i als boscos (especialment d’alzinars) de la terra baixa 

mediterrània (fins als 1200 m.s.n.m.). Les soques rebroten amb gran intensitat després 

d’un incendi. No tolera bé l’ombra, les gelades i els sòls humits. Els fruits són baies 

comestibles d’uns 2,5 cm de diàmetre, esfèrics, coberts de papil·les còniques, i de color 

vermell fosc per fora i grocs per dintre. Són dolços i comestibles. Triguen un any a 

madurar, de manera que entre octubre i gener conviuen les flors i els fruits madurs. No 

sabem si els fruits que hem pogut identificar són madurs o verds i seria interessant en 

futures recerques comparar l’estructura anatòmica dels fruits carbonitzats verds i 

madurs per poder distingir l’estat en el qual es trobaven aquests quan van ser 

carbonitzats. Si fossin madurs no podríem demostrar que fossin consumits com a 

http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=51738�
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aliment però si fossin verds tindríem prou indicis com per pensar que van ser consumits 

com a combustible, juntament amb la fusta.  

 

 
Fig. 14. Cirera d’arboç (Arbutus unedo). Imatge extreta de: http://tree-

species.blogspot.com/2007/12/went-with-family-for-picnic-at-montes.html 

 

 Propietats i usos: Els fruits contenen un alcaloide tòxic, l’arbutina, que pot ser 

problemàtic si s’ingereix en una quantitat suficient. Si es couen aquest problema 

desapareix. Les fulles s’han utilitzat en medicina popular per les seves propietats 

diürètiques i antisèptiques de les vies urinàries (tenen fins a un 36% de taní i arbutina). 

Els fruits s’han utilitzat per fer begudes alcohòliques o vinagre, prèvia fermentació dels 

mateixos. També s’utilitzen per fer confitures i melmelades. Les fulles i l’escorça són 

riques en tanins i s’han utilitzat  per adobar pells i com a astringents per combatre 

diarrees. També es poden utilitzar per tenyir fibres vegetals de gris i marró. La seva 

fusta és tova i tant les arrels com la fusta eren molt apreciades per fer carbó vegetal.  

 A nivell arqueològic s’ha pogut documentar el seu ús durant el Neolític Antic a 

la Draga (5440-5045 cal ANE) per tal de fabricar pals apuntats de funció desconeguda 

(probablement relacionada amb les feines del camp) i com a combustible és 

freqüentment utilitzat durant tota la prehistòria (Buxó & Piqué, 2008). 

e. Fagaceae 

- Quercus sp., glans (Fig. 15 i 78) 

Són els fruits de roures, alzines i garrics. Les alzines (Quercus ilex subsp ilex, 

Quercus ilex subsp ballota, Quercus rotundifolia i Quercus suber) i els garrics o 

coscolls (Quercus coccifera) són arbres de fulla perenne, mentre que els roures 

(Quercus petraea, Quercus canariensis i Quercus robur subsp robur, de rouredes 

humides, i Quercus pubescens, Quercus faginea subsp faginea i Quercus pyrenaica, de 

rouredes seques) són de fulla caduca. Actualment Quercus robur subsp robur i Quercus 

http://tree-species.blogspot.com/2007/12/went-with-family-for-picnic-at-montes.html�
http://tree-species.blogspot.com/2007/12/went-with-family-for-picnic-at-montes.html�
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petraea subsp petraea no creixen al sud del riu Llobregat (però sí Quercus petraea 

subsp huguetiana). Quercus pyrenaica creix al territori catalanídic però a partir dels 800 

m.s.n.m. 

Al quadrat UTM de la zona d’estudi s’han documentat: Quercus cerrioides, 

Quercus coccifera, Quercus coccifera subsp coccifera, Quercus faginea, Quercus 

faginea subsp faginea, Quercus humilis, Quercus ilex, Quercus ilex subsp ilex, Quercus 

ilex subsp rotundifolia i Quercus pubescens. 

Els fruits (les glans) són de forma ovada allargada i generalment es divideixen 

en dues parts (els dos cotilèdons), ja que se separen en no conservar-se habitualment el 

pericarpi. La seva determinació a nivell d’espècie a partir dels fruits no és possible en 

absència de les cúpules o de cotilèdons sencers. Nosaltres només hem recuperat 

fragments de cotilèdon. 

 
Fig. 15. Quercus coccifera. Imatge extreta de: 

http://www.ib.ns.ac.yu/terenske/valdanos/biljke/quercus%20coc1.html 

 

Propietats i usos: les glans de Quercus ilex són consumides per l’ésser humà, 

fresques o torrades (com les castanyes). Contenen un 50% de fècula, acompanyada de 

diversos sucres, greix i taní. També es poden assecar per fer-ne farina i barrejar-la amb 

la dels cereals. Són astringents. Fins als anys seixanta es practicava la recol·lecció de 

glans a la “Catalunya Vella”, especialment a càrrec de mà d’obra femenina, per tal de 

vendre el producte als engreixadors de porcs. Les cassanelles de l’alzina, unes 

inflamacions de les branques joves produïdes per un insecte dípter, han estat utilitzades 

per elaborar una pomada que era altament astringent. La seva fusta és la més apreciada a 

la Península Ibèrica per fer carbó i també s’ha usat tradicionalment per a la fabricació 

d’eines com mànecs de destrals o rodes de carro. Les glans d’aquesta espècie i de 

Quercus petraea, Quercus pyrenaica i Quercus robur serveixen d’aliment per als 

http://www.ib.ns.ac.yu/terenske/valdanos/biljke/quercus coc1.html�
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ramats, especialment porcins. Les fulles de Quercus petraea es recullen per assecar-les i 

emmagatzemar-les, servint de pinso per a les vaques a l’hivern. Les glans de Quercus 

canariensis són amargues però perden part de l’amargantor quan són torrades. La fusta 

de Quercus robur és apreciada per a treballs de fusteria, per la seva resistència a la 

putrefacció, la seva duresa i les seves bones qualitats per al polimentat, però encara ho 

és més la de Quercus petraea, de molt bona qualitat i lleugerament més dura, fent-la 

més fàcil de treballar. L’escorça de moltes espècies de roures i alzines s’ha utilitzat per 

tenyir i adobar pells perquè són molt riques en tanins. Quercus suber proporciona també 

glans consumibles pel bestiar porcí i a més són de maduració difosa, fet que permet una 

alimentació més prolongada que d’altres espècies. La seva escorça també és molt 

apreciada per adobar pells. És excel·lent com a combustible i per fer carbó vegetal. La 

fusta de Quercus coccifera no és la més adequada per treballar però sí com a 

combustible i per fer un carbó menut d’alta qualitat. Les glans d’aquesta espècie també 

poden ser consumides per porcs i cabres però prefereixen les d’alzina. 

El seu ús en societats neolítiques del nord-est de la Península Ibèrica s’ha 

contrastat en jaciments com la Draga (5440-5045 cal ANE), on s’utilitzà alzina 

(Quercus ilex) per fer un ganxo i roure caducifoli per fer recipients, mànecs, pals per a 

la construcció d’estructures aèries, i artefactes varis de funció indeterminada (Buxó & 

Piqué, 2008) La fusta d’alzines i roures són de les més freqüentment utilitzades com a 

combustible al llarg de la prehistòria (Buxó & Piqué, op.cit.). 

f. Malvaceae 

- Malva sp., malves (Fig. 16) 

Les malves són plantes de tipus ruderal (viuen a les vores de camins, erms i prop 

de les poblacions humanes). La Malva sylvestris creix a tot el país excepte a les zones 

més altes i a la franja litoral. Pot fer més de mig metre d’alçada. El fruit és una cápsula 

(esquizocarp) format per diversos mericarps (parts que se separen en madurar i que 

contenen una única llavor).  

Les llavors recuperades són reniformes, més estrets a la cara ventral que a la 

dorsal. No s’ha preservat, emperò, l’ornamentació dorsal, motiu pel qual no hem pogut 

determinar l’espècie. 
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Fig. 16. Malva sylvestris subsp sylvestris. Imatge extreta de: 

http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/malvaceae/malva_sylvestris_sy

lvestris.html 

 

Hi ha una considerable quantitat d’espècies de malves que creixen al territori 

catalanídic central: 
Malva aegyptia L. Creix en erms terofítics de les contrades mediterrànies seques, entre 100 i 1280 

m.s.n.m. 

Malva cretica Cav. subsp. Althaeoides (Cav.) Dalby. Es desenvolupa en llocs secs i assolellats de 

les contrades mediterrànies seques i plujoses de fins a 500 m.s.n.m. 

Malva neglecta Wallr. Creix a les vores de camins de l’estadi montà, a partir dels (100)600 

m.s.n.m.  

Malva nicaeensis All. Planta ruderal de les contrades mediterrànies baixes (fins a 300 m.s.n.m.). 

Malva parviflora L. És una planta ruderal de les contrades mediterrànies de fins a 800 m.s.n.m. 

Malva sylvestris L. Coneguda com a malva major, és la més estesa de totes les espècies d’aquest 

gènere. Creix a les vores de camins i als solars abandonats de les contrades mediterrànies de 

l’estadi muntà (fins als 1600 m.s.n.m.). 

Propietats i usos: les fulles de la malva major (Malva sylvestris), Malva neglecta 

i Malva parviflora són tendres i poden menjar-se crues, especialment quan són joves. 

També es poden consumir cuites. Els fruits es poden consumir també crus. Són 

apreciades des de l’antiguetat. 

g. Oleaceae 

- Olea europaea cf var sylvestris (Mill.) Brot., ullastre (Fig. 17 i 79) 

L’ullastre és un arbret o arbust perennifoli que pot fer entre un i deu metres 

d’alçada. El seu fruit, l’oliva, és una drupa el·lipsoïdal, negra quan és madura, d’entre 1 

i 3,5 cm i comestible. Madura a la tardor i a l’hivern. Creix en màquies i matollars de 

les contrades mediterrànies seques fins als 1000 metres d’alçada. Pot viure més de 1500 

anys.  

http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/malvaceae/malva_sylvestris_sylvestris.html�
http://www.floracyberia.net/spermatophyta/angiospermae/dicotyledoneae/malvaceae/malva_sylvestris_sylvestris.html�
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Fig. 17. Olea europaea.  

Imatge extreta de http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/ 

 

El fragment de fruit que s’ha preservat és una part de l’endocarp, on s’observen 

lleugerament les depressions longitudinals característiques d’aquesta espècie. La resta 

no permet distingir si és d’olivera o d’ullastre però, pel context cronològic en el qual 

s’ha recuperat, l’interpretem com a ullastre. 

Propietats i usos: la seva fusta és molt dura i compacta, de textura fina i de gran 

densitat. Es pot treballar i polir. És un excel·lent combustible i productora de carbó. Les 

fulles tenen aplicacions medicinals per disminuir la pressió sanguínia. El fruit conté una 

gran quantitat d’oli, tradicionalment utilitzat especialment amb finalitat alimentària i 

medicinal. 

h. Papilionaceae 

- Lathyrus cicera/sativus (Fig. 18, 19 i 80) 

La llavor recuperada és de forma rectangular i de perfil amb tendència 

triangular. L’hílum se situa a la part inferior de la grana però es troba molt rodada, fet 

que ens fa dubtar entre dues espècies conreables de Lathyrus: 

Lathyrus cicera L., guixol. Creix als prats terofítics i als sembrats fins a 1000 

m.s.n.m. Fa entre 20 i 100 cm. El seu fruit és un llegum de 2-4 x 0,5-1 cm, comprimit, 

d’un bru clar, amb (2)3-6 granes. Les llavors fan 4-6(7) x 4-6 mm, són prismàtiques o 

esfèriques, amb les cares planes o lleugerament còncaves, llises i amb un abultament 

fosc a prop de l’hílum. L’hílum fa d’1,3 a 1,9 (2,4) mm i equival a 1/12-1/7 del contorn 

de la grana. 

Lathyrus sativus L., guixera. Planta anual de fins a 70 cm. Creix millor a ple sol. 

El seu fruit és un llegum de 10-18 mm d’amplada, amb dues ales a la sutura dorsal. 

Madura entre l’agost i el setembre i conté entre una i tres llavors. Les granes reben el 

nom de guixes. La llavor medeix 9-11 x 6-9 mm i és de secció longitudinal quadrada, 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/�
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subrectangular o trapezoïdal. És llisa i l’hílum fa d’1,7 a 2,2 mm, equivalent a 1/19-1/14 

de la contorn total de la llavor. Treballs recents al País Basc (Peña-Chocarro & Zapata, 

1999) han observat dues èpoques de plantació per aquesta espècie: a la tardor i a la 

primavera (març-maig). Aquestes autores van poder documentar una sembra a ruix en 

extensions grans (realitzada per homes) i una sembra a colpets en extensions petites 

realitzada per dones i nens amb l’ajuda de l’arada. Es cultiva tant en hortes com en 

zones de vall i de muntanya amb una certa pendent. La collita es feia tant arrencant les 

plantes com tallant-les. Posteriorment es procedia a la batuda i a l’esventat.  

 
Fig. 18. Lathyrus sativus.  

Imatge extreta de: www.historiacocina.com/gourmets/venenos/almortas.htm  

 

 

 
Fig. 19. Lathyrus cicera. Imatge extreta de:  

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm 

 Propietats i usos: les guixes es poden consumir verdes o seques. L’abús pot 

provocar latirisme. Se’n pot fer farina per barrejar-la amb la de blat. Es cultiva també 

http://www.historiacocina.com/gourmets/venenos/almortas.htm�
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm�
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per al farratge. El guixol es cultiva bàsicament per al farratge. Són especialment adients 

per als bous. 

- Lens culinaris Medik., llentia (Fig. 20 i 81) 

La llentia és una planta anual cultivada que arriba a fer entre 10 i 40(50) cm 

d’alt. El fruit és un llegum glabre, groguenc, que madura a l’estiu i fa d’1 a 3 granes 

comestibles (les llenties).  

 

 
Fig. 20. Lens culinaris. Imatge extreta de:  

http://www.cac-biodiversity.org/plants/plants_lens1.htm 

 

S’acostuma a sembrar a la tardor o a finals d’hivern per tal d’aprofitar les 

pluges. És, doncs, un cultiu d’hivern. Tanmateix, si els hiverns són molt severs es 

cultiva a la primavera, ja que no sobreviu bé a les gelades. Tolera força bé la sequera 

però no els sòls mal drenats. La sembra s’efectua a poca profunditat. Es cull entre finals 

de juny i principis de juliol. A l’hora de collir es poden arrencar o bé tallar amb falç. 

Competeixen molt malament amb les males herbes i, per tant, el seu cultiu requereix 

d’un control exhaustiu del creixement d’aquestes (tasca que rep el nom d’escardat). Per 

tal d’extraure el gra de les beines cal assecar les plantes a l’era per tal de trillar-les un 

cop seques i esventar-les, finalment, per obtenir les llenties netes. Un processat final de 

separació d’intrusions (pedres o d’altres llavors) serà necessari abans de consumir-les. 

Les llavors de llentia són més o menys circulars, de secció convexa quan es 

conserven els dos cotilèdons. L’hílum se situa en el marge, sent petit i lanceolat. 

 Propietats i usos: contenen un 25% de proteïnes i és el llegum de més fàcil 

cocció. Les restes de collita s’utilitzen per a l’alimentació animal.  

http://www.cac-biodiversity.org/plants/plants_lens1.htm�
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- Pisum sativum, pesolera (Fig. 21 i 82) 

La pesolera és una planta anual de cicle curt cultivada que fa entre 0,5 i 2 metres 

d’alt. El seu fruit és un llegum de 3-12 x 1-2,5 cm i s’hi formen entre 7 i 12 granes.  

Creix en climes frescos, tot i que no excessivament plujosos. Té una certa 

resistència a les gelades, però no a la sequera. Necessita sòls airejats, ben drenats. Es 

cultiva en secà. Es pot cultivar juntament amb els blats a la tardor i collir-lo al maig-

juny. En regions molt fredes es cultiva a finals d’hivern. Generalment es cull quan el gra 

encara és verd, però també es pot deixar madurar. 

Les llavors de la pesolera (els pèsols) tenen forma esfèrica, amb un hílum curt, 

oval o quasi circular. 

 
Fig. 21. Pisum sativum. Imatge extreta de:  

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm 

 

Propietats i usos: s’utilitza bàsicament per a l’alimentació humana però també 

com a farratge, especialment les beines. Es poden consumir els fruits verds o secs, així 

com les beines verdes,  

- Trifolium sp., trèvols (Fig. 22) 

Els trèvols creixen generalment sobre herbeis i prats més o menys humits. Les 

llavors recuperades són arrodonides i amb la superfície llisa.  

 
Fig. 22. Trifolium repens var repens. Imatge extreta de: 

http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/papilionacies/trifolium_tri.htm  

 

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm�
http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/papilionacies/trifolium_tri.htm�
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Hi ha una gran quantitat d’espècies de trèvol que creixen al territori catalanídic 

central: 
Trifolium angustifolium L. Creix a les vores de camins de les contrades mediterrànies marítimes 

fins als 1400 m.s.n.m. 

Trifolium arvense L. Coneuda com a peu de llebre, la trobem en pradells terofítics fins als 1680 

m.s.n.m. 

Trifolium campestre Schreber in Sturm. Creix en pradells i herassars de fins a 1750 m.s.n.m. 

Trifolium cherleri L. Creix als pradells terofítics de les contrades mediterrànies marítimes fins als 

1000 m.s.n.m. 

Trifolium dubium Sibth. Creix en prats dalladors i herbeis de l’estatge muntà plujós i contrades 

mediterrànies plujoses entre (5)70-1700 m.s.n.m. 

Trifolium fragiferum L. Rep el nom de trèvol maduixer i creix en pradells sobre sòls compactes 

més o menys humits fins als 2000 m.s.n.m. 

Trifolium glomeratum L. Creix en pradells terofítics fins als 1500 m.s.n.m. 

Trifolium hirtum All. Creix en els mateixos ambients que l’anterior però arriba als 1300 m.s.n.m. 

Trifolium lappaceum L. Creix en herbeis obre sòls inundables de fins a 1000 m.s.n.m. 

Trifolium ochroleucon Huds. La trobem en vorades de bosc i pras de l’estatge muntà i contrades 

mediterrànies plujoses entre els 50 i els 1850 m.s.n.m. 

Trifolium ornithopodioides L. Planta que creix en pradells terofítics inundables de les contrades 

mediterrànies plujoses fins als 900 m.s.n.m. 

Trifolium patens Schreber in Sturm. Herba pròpia de prats ufanosos de l’estatge muntà plujós i 

contrades mediterrànies plujoses d’entre 200 i 1000 m.s.n.m. 

Trifolium pratense L. Conegut com a trèvol de prat o trefle, creix en prats humits i a les jonqueres 

fins als 2400 m.s.n.m. 
Trifolium repens L. Conegut com a trevolet de prat, es troba en herbeis i prats més o menys humits 

fins als 2400 m.s.n.m. 

Trifolium scabrum L. Herba que creix en pradells terofítics de fins a 1575 m.s.n.m. 

Trifolium stellatum L. El trobem als erms i pradells terofítics de les contrades mediterrànies 

marítimes fins als 1200 m.s.n.m. 

Trifolium striatum L. Herba de pradells terofítics de l’estadi muntà i de contrades mediterrànies 

plujoses de fins a 1800 m.s.n.m. 

Trifolium subterraneum L. Creix en pradells terofítics de les contrades mediterrànies plujoses i 

l’estatge muntà fins als 1600 m.s.n.m. 

Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel. in Desv. Creix als pradells terofítics de les contrades 

mediterrànies plujoses i de l’estadi muntà. La trobem entre els 400 i els 1600 m.s.n.m. 

Trifolium tomentosum L. Es desenvolupa en pradells de sòls compactes fins als 700 m.s.n.m en 

contrades mediterrànies marítimes. 

Trifolium suffocatum L. Es troba als pradells terofítics de les contrades mediterrànies marítimes 

plujoses fins als 500 m.s.n.m. 

Propietats i usos: el trèvol de prat s’ha cultivat com a pastures o farratge. Les 

fulles del trèvol es poden menjar crues o cuites. Les inflorescències també són 
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comestibles i, de fet, seques i mòltes, s’acostumaven a afegir a vegades amb la farina 

per fer pa. Són depuratives i diürètiques. 

- Vicia sp. (Fig. 23 i 83) 

Hi ha una enorme quantitat d’espècies del gènere Vicia al territori catalanídic. A 

continuació presentem les no cultivades: 
Vicia articulata Hornem. Creix en vinyes i camins a les contrades mediterrànies marítimes entre 

els 0 i els 400 m.s.n.m. 

Vicia bithynica (L.) L. Creix en llocs herbosos i conreus de les contrades plujoses marítimes fins 

als 1000 m.s.n.m. 

Vicia cracca L. subsp incana  (Gouan) Rouy. Creix en landes i pastures a l’estatge muntà i a les 

contrades mediterrànies plujoses entre 100 i 1400 m.s.n.m. 

Vicia cracca L. subsp tenuifolia (Roth) Bonnier et Layens. Es troba als herbassars entre 0 i 1550 

metres d’alçada. 

Vicia disperma DC. La trobem en llocs herbosos fins als 700 m d’alçada. 

Vicia hirsuta (L.) Gray. Es troba als herbassars i a la vorada del bosc fins als 1400 m.s.n.m. 

Vicia hybrida L. Creix als fenassars de 0 a 1000 m.s.n.m. 

Vicia lathyroides L. Coneguda com a galavars menut. Creix als pradells terofítics de l’estatge 

muntà i les contrades mediterrànies plujoses. Fins als 1300 m.s.n.m. 

Vicia lutea L. Coneguda com a galavars, la trobem en fenassars i conreus fins als 1500 m.s.n.m. 

Vicia narbonensis L. També anomenada moreu, creix als fenassars i conreus de contrades 

mediterrànies plujoses (fins als 400 m.s.n.m.). 

Vicia onobrychioides L. La trobem en pastures i herbassars entre els (300)900-1780 m.s.n.m. 

Vicia pannonica Crantz subsp striata (M. Bieb.) Nyman. És una herba pròpia de sembrats de 

l’estatge muntà submediterrani i les contrades mediterrànies plujoses fins als 1650 m.s.n.m. 

Vicia peregrina L. Creix en sembrats i fenassars de les contrades mediterrànies fins als 1300 

m.s.n.m. Els seus fruits fan entre 5 i 6 mm de diàmetre. 

Vicia saliva L. subsp amphicarpa (L.) Btt. In Batt. Et Trab. Creix als erms terofítics fins als 1000 

metres d’alçada. 

Vicia saliva L. subsp nigra (L.) Ehrh. És la vecera borda i creix en herbeis i conreus de fins a 1500 

m.s.n.m. 

Vicia sepium L. Creix en boscos, bardisses i la vorada del bosc de l’estatge muntà i les contrades 

mediterrànies plujoses entre els 20 i els 1600 m.s.n.m. 

Vicia tetrasperma  (L.) Schreber subsp gracilis (Loisel.) Hook. Es desenvolupa en pradells 

terofítics i conreus fins als 1450 metres d’alçada. 

Vicia tetrasperma  (L.) Schreber subsp pubescens (DC.) Bonnier et Layens. Creix en llocs 

herbosos fins als 1200 m.s.n.m. 

Vicia tetrasperma  (L.) Schreber subsp tetrasperma. Creix en herbeis humits i conreus fins als 

1500 m.s.n.m. 

Vicia villosa Roth subsp pseudocracca (Bertol.) Rouy. Creix en herbassars i conreus fins als 1000 

metres d’alçada. 
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Vicia villosa Roth subsp triflora (Ten.) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot. Creix en herbassars i 

pedrusques fins als 700 m.s.n.m. 

Vicia villosa Roth subsp varia (Host) Corb. Creix en camps, etc. fins als 1680 m.s.n.m. 

Vicia villosa Roth subsp villosa [V. godroni Rouy]. Creix en llocs herbosos de les contrades 

mediterrànies plujoses entre 100 i 400(1500) m.s.n.m. 

 
Fig. 23. Vicia sativa subsp nigra var angustifolia. Imatge extreta de: 

http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/papilionacies/vicia_vic.htm  

 

Les llavors recuperades tenen formes i estats de preservació diversos. En general 

s’observa una forma el·líptica i una secció arrodonida. 

Propietats i usos: els brots joves de la veça (Vicia sativa subsp nigra) es poden 

consumir com a verdura. Les llavors de nombroses espècies de veces es consumien 

antigament després de llargues coccions. Les llavors de diverses espècies com Vicia 

cracca tenen àcid cianhídric, tòxic per a la salut. És necessari coure-les en diverses 

aigües per eliminar aquest component. 

i. Pinaceae  

- Pinus sp., pi (Fig. 24 i 84) 

Els elements recuperats han estat bràctees de pinya, fals fruit de gimnospermes 

com el pi (el fruit és el pinyó, la pinya és el que se’n diu un estròbil), les quals no han 

permès identificar l’espècie a la qual pertanyen. Són fragments en molt mal estat de 

preservació i de dimensions massa petites com per tenir suficients elements que 

permetin la determinació de l’espècie. Probablement es tracta d’alguns dels tres pins 

que actualment poblen les terres baixes de Catalunya: Pinus halepensis (pi blanc), Pinus 

pinea (pi pinyer) o Pinus pinaster (pinastre). La maduració dels fruits dura entre 3 anys 

i 3 anys i mig. Totes tres espècies han estat documentades al quadrat UTM on es troba 

la cova.  

http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/papilionacies/vicia_vic.htm�
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Fig. 24. Pinus halepensis. Imatge extreta de: 

http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/pinacies/pinus_pin.htm  

 

Propietats i usos: els pinyons del pi pinyer són comestibles i totes les espècies de 

pi són bons combustibles, ja que la resina que contenen és altament inflamable. Al 

Magreb es consumeixen les llavors de Pinus halepensis barrejades amb mel o 

torrefactades (els dóna propietats afrodisíaques). L’escorça de pi blanc i del pi bord 

(Pinus pinaster) s’han utilitzat per adobar pells. Tant l’escorça com les pinyes i les 

fulles del pi blanc també s’utilitzen per tenyir de color marró groguenc. L’escorça 

d’aquest arbre també té propietats astringents i s’utilitza per tractar ferides (es pulveritza 

i s’aplica com una cataplasma). La brea (obtinguda a partir de la destil·lació seca de la 

fusta, es considera antisèptica i s’ha utilitzat per curar ferides i malalties de la pell). La 

pinassa de Pinus pinaster s’ha usat per alimentar els ramats en temps d’escassetat de 

prats. Les fulles de Pinus pinea, en canvi, s’usen amb finalitats expectorants i 

antisèptiques. La fusta d’aquesta espècie s’utilitza en la construcció. Els pinyons de 

Pinus sylvestris també són comestibles, però són difícils d’obtenir. La seva fusta és molt 

apreciada en fusteria i construcció. Les pinyes de Pinus pinaster són excel·lents per 

encendre el foc, ja que es consumeixen sense pagar-se i cremen amb molta facilitat. Els 

seus pinyons també són comestibles i, segons Máximo Laguna (citat a López, 2002), els 

feien servir a Valladolid per alimentar les aus de corral.  

Les pinyes es poden consumir quan es recol·lecten, obrint-les al foc, o bé esperar 

a la primavera perquè s’obrin amb el sol, si es prefereixen els pinyons crus. Es pot 

podar els pins per augmentar la seva producció de pinyes. 

El Pinus sylvestris/nigra és un dels tàxons més utilitzats com a combustible 

durant el mesolític i es continuarà utilitzant freqüentment durant el neolític. Al poblat 

http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/pinacies/pinus_pin.htm�
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lacustre de la Draga (5440-5045 cal ANE) es va identificar un mànec realitzat amb fusta 

de pi (Buxó & Piqué, 2008). 

j. Poaceae 

- cf Avena sp, cugula (Fig. 25 i 90) 

Plantes anuals que apareixen com a males herbes dels sembrats i com a plantes 

ruderals. Les llavors de cugula són el·líptiques i allargades. Es caracteritzen per tenir 

l’àrea del germen amb forma triangular. Els extrems estan lleugerament arrodonits i 

presenten un solc ventral no massa profund. La resta recuperada no estava en un estat de 

preservació prou adequat i la seva determinació no és exacta. L’àrea del germen no es 

pot percebre bé i es troba molt rodada. 
 

 
Fig. 25. Avena sterilis. Imatge extreta de: 

 http://botanicavirtual.udl.es/fam/poacies/avena_arv.htm  

 

Hi ha dues espècies silvestres d’Avena que actualment creixen al territori 

estudiat: 
Avena barbata Pott ex Link in Schrad. Coneguda com cugula, és una planta ruderal que creix 

arreu del país fins als 1200 m.s.n.m. Pot créixer entre els 50 cm i els 150 o 200, ocasionalment. 

Avena sterilis L. subsp sterilis. Creix arreu de Catalunya fins als 1375 metres d’alçada. Fa entre 

30 i 150 cm de llarg.  
Propietats i usos: no hi ha distincions en els usos possibles entre les espècies 

silvestres i les domèstiques. Dels grans de civada se’n fan sèmoles i farines. Són 

particularment energètics i ajuden a entrar en calor. 

http://botanicavirtual.udl.es/fam/poacies/avena_arv.htm�
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- cf Bromus sp (Fig. 26 i 91) 

A aquest gènere pertanyen majoritàriament plantes de tipus ruderal i males 

herbes dels camps. Les llavors es caracteritzen per tenir una estructura cel·lular 

allargada, tenint com a resultat l’aparició de ratlles, especialment a la cara ventral. La 

llavor de Bromus sp recuperada és un fruit allargat amb l’àpex arrodonit, d’extrems 

apuntats i amb el màxim gruix aproximadament cap al centre de la grana. Està, però, 

deformat pel foc.  

 
Fig. 26. Bromus madritensis.  

Imatge extreta de: http://botanicavirtual.udl.es/fam/poacies/bromus_arv.htm  

 

Existeix una quantitat considerable de Bromus que actualment poden créixer al 

territori catalanídic central: 
Bromus commutatus Schrad. Herba ruderal que creix entre 30 i 100 cm i la trobem fins a 1600 

m.s.n.m. 

Bromus diandrus Roth subsp diandrus [B. Gussonei Parl.]. Herba ruderal que creix entre 30 i 90 

cm d’alt i es troba arreu fins als 1600 m.s.n.m. 

Bromus erectus Huds. Subsp erectus. Creix en pastures més o menys sequesi es fa fins a un 

metre d’alta. Es troba entre els 100 i els 1800 m.s.n.m. 

Bromus hordeaceus L. subsp hordeaceus. Planta ruderal que pot arribar als 80 cm d’alçada i que 

es troba fins als 1500 m.s.n.m. 

Bromus intermedius Guss. Creix en prats xeròfils, llocs àrids d’entre 10 i 1575 m.s.n.m. Es fa 

entre 10 i 60 cm d’alta. 

Bromus lanceolatus Roth. Planta ruderal (20-70 cm) que es troba fins a 1275 m.s.n.m.  
Bromus madritensis L. La trobem en vores de camins i erms molt pasturats fins als 1500 metres 

d’alçada. Creix fins als 50 cm. 

http://botanicavirtual.udl.es/fam/poacies/bromus_arv.htm�
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Bromus racemosus L. Creix en prats més o menys humits de l’estatge muntà i les contrades 

mediterrànies plujoses fins als 1650 m.s.n.m. 

Bromus ramosus Huds. [B. asper Murray] subsp ramosus. Planta de carianes i vorades de boscos 

molt humits entre 80 i 1650 m.s.n.m. 

Bromus rubens L. Planta ruderral d’entre 10 i 40 cm que es troba fins al 1400 metres d’alçada. 

Bromus squarrosus L. Creix en llocs àrids i pot arribar als 60 cm d’alt. Es troba entre els 20 i els 

1500 metres d’alçada. 

Bromus sterilis L. Es coneix com a margall llarg. És una herba ruderal i arvense d’entre 25 i 100 

cm. La trobem fins als 1700 m.s.n.m. 

Bromus tectorum L. Herba  ruderal que creix fins al 50 cm i la trobem fins als 2000 m.s.n.m. 

- Hordeum vulgare L., ordi vestit (Fig. 27 i 88) 

L’ordi vestit és una espècie conreada apta per al consum humà. Té un bon 

desenvolupament sobre sòls calcaris i no tolera bé l’acidesa. Suporta les temperatures 

fredes i les llargues sequeres. Les granes d’ordi acostumen a tenir una forma més aviat 

angulosa amb les cares convexes o lleugerament convexes, l’àpex angulós i una forma 

allargada. El sòlc ventral de les restes recuperades és ample i molt recte. La pressió de la 

lemma acostuma a deixar unes línies molt típiques a la cara dorsal.  

Es pot cultivar a l’hivern o a inicis de la primavera. Sembla, però, que les 

collites sembrades a l’hivern donen millors resultats (Matterne, 2001). Actualment els 

seus rendiments són lleugerament inferiors als del blat. 

 
Fig. 27. Hordeum vulgare.  

Imatge extreta de: www.hgca.com  
 

Propietats i usos: s’ha cultivat per a l’alimentació humana, però especialment 

per al maltejat i obtenció de mostos per a l’elaboració de cervesa. També s’utilitza per a 

l’alimentació animal, especialment porcs. La seva farina és panificable però no és tan 

bona com la del blat nu. Sovint es barregen les dues (mestall). 

http://www.hgca.com/�
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- Hordeum vulgare var nudum, ordi nu (Fig. 28 i 89) 

 Les cariopsis d’ordi nu no mostren les característiques línies a la cara dorsal que 

presenten els ordis vestits i tenen un solc molt suau que va de la part de dalt de l’embrió 

fins l’àpex. Són més gruixuts i més amples que l’ordi vestit i poden mantenir la forma 

angulosa o més arrodonida als extrems. A la secció transversal acostumen a mostrar més 

amplada que gruix.  

 
Fig. 28. Hordeum vulgare var nudum. Imatge extreta de: 

 http://www.vurv.cz/altercrop/n-barley.html  
 

Propietats i usos: durant la prehistòria es destinaria probablement a l’alimentació 

humana. És panificable, però s’ha consumit més freqüentment com a gra cuit. 

- Triticum aestivum tipus compactum (Fig. 29) 

El blat nu de tipus compacte es cultiva a l’hivern i està, sembla, millor adaptat a 

les condicions mediterrànies que el blat comú. Les llavors tenen la part dorsal 

simètricament corbada, la part del ventre plana i el perfil és més o menys quadrat. La 

problemàtica en la seva determinació ja l’han apuntada altres autors (Buxó, 1997; 

Rovira, 2007), ja que els efectes del foc podrien alterar les dimensions d’aquestes 

granes, impossibilitant la seva diferenciació respecte el blat comú. 

http://www.vurv.cz/altercrop/n-barley.html�
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Fig. 29. Triticum aestivum tipus compactum. Imatge extreta de: 

http://www.biopix.dk/Family.asp?Language=no&Category=Planter&Family=Poaceae  

- Triticum aestivum/durum, blat comú/dur (Fig. 30 i 85) 

El blat comú/dur també és una espècie quotidianament consumida que necessita 

del conreu per a créixer a l’Europa occidental. Necessita sòls profunds i rics, 

preferentment calcaris. Planta anual, de tija erecta, plena o buida, de fins a 1’2 m d’alt. 

Les fulles són planes, estretes, d’entre 20-38 cm de llarg x 1’3 cm d’ample. Les 

espigues són llargues, primes, dorsalment comprimides i aplanades. El raquis és 

resistent (no se separa de l’espigueta quan madura. Les espiguetes tenen entre 2 i 5 

flors. Les glumes són caigudes a la meitat superior. Són més curtes que les lemmes. Les 

lemmes, les quals  poden tenir arestes, fan menys d’1’3 cm de llarg. La pàlea és igual de 

llarga que la lemma, mantenint-se sencera amb la maduració. La llavor és vermella o 

blanca. 

A partir de les cariopsis (fruit de les gramínies) no és possible distingir entre les 

dues espècies: la tetraploide (Triticum durum) i l’hexaploide (Triticum aestivum). És per 

aquest motiu que adoptem la nomenclatura proposada per Van Zeist (1980, citat a 

Alonso & Buxó, 1990) de Triticum aestivum/durum.  Les cariopsis d’aquesta espècie 

acostumen a ser lleugerament bombades, amb la cara ventral plana o lleugerament 

convexa, amb l’àpex truncat i el solc estret i profund. 

Propietats i usos: s’ha cultivat tradicionalment per fer-ne farina, ja que és el blat 

amb major quantitat de gluten, fet que el fa que sigui el més apte per a la panificació.  

 

http://www.biopix.dk/Family.asp?Language=no&Category=Planter&Family=Poaceae�
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Fig. 30. Triticum aestivum. Imatge extreta de: www.biopix.nl  

 

- Triticum dicoccum, pisana o espelta bessona (Fig. 31 i 86) 

 És un cereal d’hivern (que pot funcionar també com a cereal de primavera) molt 

ben adaptat als sòls calcaris i basàltics, i prefereix sòls fèrtils. Les cariopsis de la pisana 

tenen cara ventral planoconvexa, ja que cada espigueta genera 2 llavors i aquestes es 

troben encarades per la seva cara ventral (van Zeist, 1970); la cara dorsal 

característicament bombada (tenint el punt de màxim gruix allunyat de l’àrea del 

germen) i amb la part de l’embrió apuntada.. Els costats són més o menys paral·lels, 

però no apretats (Hopf, 1966). Tanmateix Van Zeist (op.cit.) assenyala alguns casos de 

pisana amb forma de gota, és a dir, amb la zona de l’àpex truncada però la de l’escutel 

més estreta, fent que la part més ampla de la llavor es trobi a la part de dalt, fet que 

l’autor considera que pot tenir relació amb la pròpia combustió de les granes.  Les bases 

d’espigueta d’aquesta espècie són fàcilment determinables a partir de l’observació de 

l’angle obtús que formen les glumes amb la base de l’espigueta. 

Propietats i usos: És molt ric en fibra, magnesi i vitamines A, B, C i E i 

thiamina, riboflavina i niacina, a més de diversos altres minerals com calci, fòsfor o 

zinc. Com és el que té una producció més baixa també és el cereal amb més proteïnes 

(15-24%), tot i que en tenir menys gluten que el blat nu no resulta panificable. 

 

http://www.biopix.nl/�


 98

 
Fig. 31. Triticum dicoccum. Imatge extreta de: 

 http://www.vurv.cz/altercrop/images/emmer1.jpg  

 

- Triticum monococcum, espelta petita (Fig. 32 i 87) 

 L’espelta petita és un cereal d’hivern molt resistent que prefereix sòls basàltics, 

argilosos i llimosos, i suporta millor el fred que la calor. Les cariopsis són molt estretes 

i lateralment comprimides, sent el punt més ample a la part central de la grana. La cara 

ventral i dorsal són completament convexes, de manera que l’àpex i l’embrió queden 

apuntats. El solc ventral és molt estret. Tot i no haver efectuat mesures de les granes 

d’espelta petita de Can Sadurní, apuntem de cara a futurs estudis que les dimensions 

d’aquestes són més grans que a d’altres jaciments del mateix període. 

 
Fig. 32. Triticum monococcum. Imatge extreta de: 

 http://www.vurv.cz/altercrop/images/einkorn1.jpg  

http://www.vurv.cz/altercrop/images/emmer1.jpg�
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 Propietats i usos: els seus usos principals són per a l’alimentació humana i del 

ramat. La seva palla s’ha utilitzat per a usos múltiples, com la construcció de sostres, ja 

que és molt apreciada per la seva duresa, longitud i resistència a la pluja. També s’ha 

utilitzat per fer coixins, omplir matalassos, fer cadires de muntar, etc. 

k. Polygonaceae 

- Polygonum convolvulus L., fajol bord (Fig. 33 i 92) 

És una mala herba anual de creixement ràpid que apareix als camps i rostolls. Fa 

entre 20 cm i un metre i la trobem fins als 1700 m.s.n.m. Cada planta pot produir entre 

140 i 200 llavors per floració. El fruit és trígon, negre, de 3-4 mm i mat o poc lluent. Els 

aquenis recuperats tenen tres cares, apuntades als extrems i amb l’amplada màxima en 

la meitat, resultant simètrics longitudinalment. També es poden observar les línies 

longitudinals a la superfície. 

 
Fig. 33. Polygonum convolvulus. Imatge extreta de: 

http://dnr.wi.gov/invasives/photos/index.asp?mode=detail&Code=Polcon 

 

Propietats i usos: té moltes propietats medicinals. Les llavors són comestibles, 

tant senceres com triturades en forma de farinetes. El seu sabor és agradable, sense ser 

astringents. Les fulles es poden menjar crues. 

- Polygonum lapathifolium, presseguera borda (Fig. 34 i 93) 

Es troba principalment en terres humides de llits fluvials o en camps de regadiu. 

La trobem fins als 1500 m.s.n.m. És anual i pot créixer entre 20 i 90 cm d’alt. El seu 

http://dnr.wi.gov/invasives/photos/index.asp?mode=detail&Code=Polcon�
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aqueni és oval, arrodonit i pla. En les seves cares presenta dues depressions 

longitudinals. 

 
Fig. 34. Polygonum lapathifolium. Imatge extreta de:  

http://www.ct-botanical-society.org/galleries/polygonumlapa.html 

 

l. Rosaceae 

- Prunus sp (Fig. 35 i 94) 

El gènere Prunus és un dels més importants i diversificats de la família de les 

rosàcies. Comprèn arbres i arbusts, majoritàriament caducifolis, i de fruits en drupa, 

carnosos i amb un únic pinyol dur que conté la llavor. Hi ha diverses espècies de Prunus 

que podrien créixer a la nostra zona d’estudi: 
Prunus avium (L.) L. És el conegut com a cirerer. Pot fer entre 10 i 20 metres i es desenvolupa 

en boscos caducifolis humits de l’estatge muntà i les contrades mediterrànies plujoses entre els 

100 i els 1600 m.s.n.m. Viu als boscos frescals (freixenedes, rouredes humides o fagedes), sovint 

sobre terrenys poc o gens calcaris. Per aquest motiu el considerem poc probable a la nostra zona, 

tot i haver-se documentat en l’actualitat en un àmbit proper. El seu fruit és una drupa, la cirera, 

de 9 a 15 mm. La variant sylvestris és amargant. El seu fruit madura entre maig i juliol. Mesura 

de 9 a 15 mm de diàmetre, té forma de cor i conté un sol pinyol.  

Prunus lusitanica L. Rep el nom de llorer-cirer silvestre o llorer bord. Arbret d’entre 2 i 8 metres 

que creix a les fondalades humides de les contrades mediterrànies plujoses entre els 300 i els 900 

m.s.n.m. El seu fruit és ovoido-cònic, d’un púrpura negrós i de gust amargant. 

Prunus mahaleb L. També conegut com cirerer de guineu, és un arbust o arbret de fusta flairosa 

amb un fruit de 7-10 mm ovoide, negre i amargant. Fa entre 1 i 4 metres, tot i que ocasionalment 

pot arribar als 10. Creix en terrenys calcaris submediterranis, rouredes clares, boixedes, etc., de 

l’estatge muntà submediterrani, entre els 300 i els 1600 m.s.n.m. El fruit del Prunus mahaleb no 

http://www.ct-botanical-society.org/galleries/polygonumlapa.html�
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supera el centímetre de diàmetre, de gust amargant però comestible. Sol ocupar marges, vores de 

camí i rouredes esclarissades de sòls calcaris.  

Prunus spinosa L. El seu nom vulgar és aranyoner. Ésun arbust que pot fer entre 0,2 i 2(6) 

metres d’alçada. Creix en bardisses, boscos clars i marges de gairebé tota Catalunya, fins als 

1650 m.s.n.m. Fruit d’un color blau negrós, àcid i astringent, amb un pinyol llis o poc rugós. 

 
Fig. 35. Prunus spinosa. Imatge extreta de:  

http://www.botanical-online.com/fotosprunusspinosa.htm  
 

Propietats i usos: la fusta de tots els tipus de cirerer és una de les de millor 

qualitat de Catalunya: dura, resistent a l’abrasió i de bon treballar. Les cireres 

s’acostumen a consumir fresques, tot i que també es poden fer en confitura o aiguardent. 

Els fruits de Prunus mahaleb són petits, amb poca polpa i amargs, els menys adients per 

ser consumits. Els aranyons són àcids i astringents, però passades les gelades 

s’endolceixen i es poden consumir crus. Se’n poden fer compotes i melmelades. Els 

fruits són tònics i astringents. Les ametlles contingudes dintre l’os contenen àcid 

cianhídric i són potencialment tòxiques. 

- Rubus idaeus, gerdera (Fig. 36 i 97) 

La gerdera és un arbust de tiges llenyoses biennals que pot arribar als dos metres 

d’alçada. Està recobert d’agullons rectes que no són punxents. El fruit (gerd) és una 

polidrupa d’entre 1-2 x 1-1,5 cm de color vermell no brillant i pilosa que madura entre 

l’estiu i la tardor. Creix als clars de fagedes i boscos caducifolis humits de l’estadi 

muntà plujós i subalpí (800-2200 m.s.n.m.). És una planta oportunista que s’estén per 

espais on s’ha produït un foc o una tala massiva. Els fruits maduren entre juny i 

setembre. 

http://www.botanical-online.com/fotosprunusspinosa.htm�
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Fig. 36. Rubus idaeus. Imatge extreta de: 

 http://www.botanical-online.com/frambuesas.htm 

 La llavor recuperada té la característica superfície amb una retícula de grans 

cavitats. Les seves mides s’acosten més a Rubus fruticosus però és precisament el tipus 

de retícula el que ens ha fet identificar-la com a llavor de gerd.  

Propietats i usos: El gerd és una fruita dolça que es pot consumir crua o en 

melmelades, confitures o pastissos. A més a més, les arrels i els brots tendres també són 

comestibles. Les fulles s’han usat com a astringents, diurètics i antiinflamatoris per la 

seva quantitat de tanins i flavonoides.  

- Tipus 1 (Fig. 96) 

Dintre d’aquest grup hem inclòs fragments de la part del mesocarp i el pericarpi 

d’algun fruit de rosàcia amb un pinyol ovalat (s’observa l’empremta de la part llenyosa 

de l’endocarp, la qual no s’ha preservat). 

- Tipus 2  (Fig. 97) 

Els fruits d’aquest tipus tenen forma de gota, amb l’extrem inferior apuntat, i 

secció circular, amb els extrems lleugerament projectats. 

m. Rubiaceae 

- Galium aparine L., apegalós (Fig. 37 i 98) 

Herba enfiladissa anual que pot arribar als 2,5 metres d’alçada, de tipus ruderal i 

arvense. Floreix entre desembre i febrer i fructifica a finals d’estiu.Té llavors quasi 

esfèriques amb una obertura ventral circular. 

http://www.botanical-online.com/frambuesas.htm�
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Fig. 37. Galium aparine. Imatge extreta de: 

 http://www.ct-botanical-society.org/galleries/galiumapar.html 

 

 Propietats i usos: les seves fulles i llavors són comestibles. Les llavors, 

concretament, es poden torrar i utilitzar-se de forma semblant al cafè. Algunes varietats 

són utilitzades per quallar la llet (Berihuete, 2006). 

n. Solanaceae 

- Solanum nigrum, morella vera (Fig. 38 i 99) 

Herba anual, a vegades llenyosa, la qual pot arribar als 80 cm d’alçada. Creix als 

marges dels camins i dels cultius, així com en erms. El fruit és una baia de 6-10 mm que 

es torna negra quan madura. Creix als horts i com a vegetació ruderal. 

 
Fig. 38. Solanum nigrum. Imatge extreta de:  

http://www.botanikos-sodas.vu.lt/gallery/album80/solanum_nigrum 

http://www.ct-botanical-society.org/galleries/galiumapar.html�
http://www.botanikos-sodas.vu.lt/gallery/album80/solanum_nigrum�
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 Les llavors recuperades són més o menys reniformes, globoses, de menys de 2 

mm i amb una retícula de cèl·lules allargades. 

 Propietats i usos: els fruits i les fulles de la morella vera tenen grans 

concentracions de solanina, un alcaloide molt tòxic. L’enverinament produeix vòmits, 

dolor estomacal, febre i, en casos extrems, paràlisi i finalment la mort.  La concentració 

de solanina depèn del grau de maduresa, del terreny de cultiu i de les condicions 

nutricionals de la planta. En medicina popular les fulles o la infusió en fred de les 

ateixes es fa servir com a sedant, antiinflamatori, antipirètic i purgant. La sobredosi pot 

ser fatal. Dels fruits se’n poden fer melmelades i conserves, ja que la cocció destrueix la 

solanina. 

o. Umbelliferae 

- cf Umbelliferae (Fig. 39 i 100) 

La família de les umbel·líferes inclou herbes anuals, bianuals i perennes, sovint 

aromàtiques. Els fruits, anomenats esquizocarps o diaquenis, són l’element més 

característic de la família, ja que tenen morfologies molt variades i s’identifiquen 

bàsicament a partir de les costelles, o engruiximents laterals de les llavors, les quals es 

troben separades per petites depressions, les val·lècules. Altres cops, els fruits estan 

coberts d’esquames o de petits agullons. La resta que se’ns ha preservat es troba en molt 

mal estat però permet veure les costelles, de manera que no hem pogut determinar-la a 

nivell d’espècie però sí adscriure-la a aquesta família. Als Països Catalans en creixen 

unes 150 espècies, algunes d’elles de gran importància econòmica. 

 
Fig. 39. Daucus carota. Imatge extreta de: www.floradecanarias.com  

http://www.floradecanarias.com/�
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p. Vitaceae 

- Vitis vinifera subsp sylvestris, llambrusca (Fig. 40 i 101) 

Planta llenyosa trepadora que pot arribar a fer 30 m. El fruit és una baia globosa 

de color variable, entre verd i negre. Els fruits maduren a partir de juliol a les terres més 

càlides. La variant silvestre (o asilvestrada) del cep actual es troba en boscos de ribera, 

sobre sòls frescos, trepant entres els arbres. 

 
Fig. 40. Vitis vinifera subsp sylvestris. Imatge extreta de:  

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm  

 

Les llavors de llambrusca es caracteritzen per ser curtes i amples, amb el bec o 

extremitat inferior poc pronunciat. Generalment la xalaça està ben marcada, igual que 

els dos solcs ventrals, generalment quasi paral·lels. 

Propietats i usos: els fruits de la vinya han tingut una importància capdal en 

època històrica. Es poden consumir tant frescos com assecats (panses) com en forma de 

beguda alcohòlica, prèvia fermentació. Els pàmpols i brots tendres són rics en tanins i 

andosins, motiu pel qual s’han usat com a astringent, contra diarrees i hemorràgies. 

q. Indeterminats 

- Fruiter indeterminat tipus 1 (Fig. 102) 

Dintre d’aquest grup trobem petits fragments (<4mm) d’algun tipus de fruit o 

part de fruit amb una cara plana i l’altra corvada, llisos i amb el teixit intern porós. 

Probablement es tracta de petits fragments de bràctea de pinyes de Pinus sp. 

- Fruiter indeterminat tipus 2 (Fig. 103) 

Dintre d’aquest grup hem inclòs alguns fragments de la part carnosa d’un fruit 

indeterminat. El pericarpi es conserva molt malament i de forma parcial i no n’ha romàs 

cap part de l’endocarp. La fractura d’aquests elements és antiga. Creiem que poden 

correspondre a Prunus sp però ens manquen elements determinatius. 

http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Flora/index.htm�
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- Fruiter indeterminat tipus 3 (Fig. 104) 

Els fragments inclosos en aquest grup són fragments d’endocarp amb part del 

mesocarpi adherit. Mostren una superfície molt brillant i el mesocarpi és de textura 

summament porosa. 

- Fruiter indeterminat tipus 4 (Fig. 105) 

Hem inclòs en aquesta categoria un fragment de fruit que, tot i ser similar al 

fruiter indeterminat tipus 2, sembla de majors dimensions. Probablement es tracta d’un 

Prunus però necessitaríem que s’hagués preservat la part llenyosa de l’endocarp per tal 

de poder-lo determinar. 

 

4.2.1.2. Les capes 19, 20 i 21. Evidències carpològiques de l’aprofitament 

dels recursos forestals durant el mesolític (c. 8500-10500 BP) 

 

 Les capes 19, 20 i 21 de Can Sadurní s’associen a contextos caçadors-

recol·lectors i les datacions que han proporcionat les dues últimes són coherents amb 

aquesta adscripció. Tanmateix hi ha una problemàtica que afronten les tres capes: 

l’aparició repetida de cereals en els residus de flotació. Tot seguit mostrem els resultats 

que ha proporcionat la determinació carpològica de cada capa per tal d’avaluar quines 

restes són contaminacions. 

CAPA 19 F8 G8 TOTAL  
Hordeum vulgare 4 7 11
Frag Hordeum vulgare 37 120 157
Hordeum vulgare var nudum 11 2 13
Frag Hordeum vulgare var nudum 9 9
Hordeum sp. 1 1
Frag Hordeum sp 2 24 26
Triticum aestivum/durum 121 37 158
Frag Triticum aestivum/durum 35 13 48
Triticum dicoccum 157 69 226
Frag Triticum dicoccum 70 44 114
Triticum monococcum 93 26 119
Frag Triticum monococcum 73 49 122
Triticum sp 10 2 12
Frag Triticum sp 191 77 268
Frag Hordeum/Triticum 6 110 116
Base d'espigueta de Triticum dicoccum   1 1
fragment de base de gluma de Triticum dicoccum   1 1
Frag cf Quercus sp 1 1
Frag Pinus sp 3 3
Frag cf Pinus sp 2 2
Frag Leguminosae 2 2
Frag indeterminats 29 20 49

TOTAL 836 607 1443

 
Taula 9. Resultats de la determinació carpològica de la capa 19. 
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 Pel que fa a la capa 19, com podem observar a la taula 9, es va recuperar el 

sediment de dos quadres (F8 i G8). El 97% de les restes obtingudes són de cereals, els 

quals cal considerar percolacions de la capa superior (apareixen amb freqüències 

relatives molt similars als de la capa 18). Les úniques espècies silvestres que ens 

apareixen, a més a més, són les mateixes identificades a la capa 18. Creiem doncs, que 

no estem en condicions de discernir quin volum de restes pot ser susceptible de ser fruit 

de contaminacions i quin no, de manera que no podrem estudiar aquest conjunt fins que 

no s’excavi en extensió i tenint en compte aquesta problemàtica. 

La capa 20 (taula 10) ha proporcionat molt poques restes i totes semblen 

contaminacions dels nivells superiors, ja que la datació que tenim d’aquesta capa ens 

ubica en un context caçador-recol·lector de finals del VII mil·leni cal BP i, en canvi, 

totes les restes són de cereals domèstics. 

 

CAPA 20 F8 I8 TOTAL
Frag Triticum dicoccum   1 1
Frag base de gluma Triticum 
dicoccum 1   1
Base d’espigueta de Triticum 
dicoccum/monococcum 1   1
Base d’espigueta de Triticum 
cf monococcum 1   1
Frag Triticum sp 5   5
Frag Hordeum/Triticum 6   6
Frag Poaceae 8   8
Frag indeterminats 7 1 8

TOTAL 29 2 31
 

Taula 10 . Resultats de la determinació carpològica de la capa 20. 

  

 La capa 21 és l’única de les tres capes que, com podem observar a la taula 11, ha 

permès recuperar espècies diferents a les trobades a les capes superiors, especialment 

pel que fa als fruits de Prunus sp i de rosàcies (probablement també algun tipus de 

Prunus). Cal tenir en compte que el gènere Prunus és un dels dos gèneres més 

importants documentats a les anàlisis antracològiques3 del mateix nivell d’ocupació 

(Raquel Piqué, inèdit). Els fragments de fruit de la resta de plantes silvestres apareixen 

en major nombre absolut que a les capes superiors, fet que ens permet plantejar a priori 

la possibilitat que puguin pertànyer realment a la capa. No obstant això, el volum de 
                                                 
3 Coneixent la problemàtica de les contaminacions amb la qual ens trobàvem amb les llavors, només es 
van estudiar els carbons que havien estat coordenats durant l’excavació, assegurant així la seva pertinença 
a la capa. 
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contaminacions continua sent significatiu (més d’un 80 % de les restes recuperades són 

cereals), tot i que en nombres absoluts és considerablement menor que en la capa 19. La 

concentració de restes de cereal en els quadres F8 i G8 no és casual, ja que són els dos 

quadres per on s’accedeix al sondeig mitjançant una escala, augmentant les possibilitats 

de patir les caigudes de sediment dels perfils del sondeig.  
 

 

CAPA 21 F8 G8 EVI H8 I8  TOTAL  

Hordeum vulgare 2     2 

Frag Hordeum vulgare    2   1 3 

Hordeum vulgare var nudum 2 2    4 

Frag Hordeum vulgare var nudum  1    1 

Frag Hordeum sp 3 2    5 

Triticum aestivum/durum 18 18 1 8 6 51 

Frag Triticum aestivum/durum 1 2  1 1 5 
Triticum dicoccum 5 14  2 2 23 

Frag Triticum dicoccum 14 8  1  23 

Triticum monococcum 14 9 1 3 2 29 

Frag Triticum monococcum 19 11 2 1 3 36 
Triticum sp 4 4  1 1 10 

Frag Triticum sp 15 19  5 1 45 

Hordeum/Triticum    3  3 

Frag Hordeum/Triticum 20 11 2 3  36 

base espigueta Triticum dicoccum         

Base de gluma de Triticum 
monococcum/dicoccum 

 1    1 

Base d’espigueta de Triticum 
monococcum/diocccum

 2    2 

Base d’espigueta de Triticum sp  1    1 

frag. Pinus sp 5   1 7 13 

frag. cf Pinus sp 5 3 1 1  10 

frag. Poaceae 13 10   11 34 

Prunus sp     1 1 

cf. Rosaceae    1   1 

frag. cf Rosaceae   2   2 

frag. fruiter indeterminat 1  9   10 

Cenococcum 4     4 

frag. Indeterminat 28 11 6 12 5 59 

TOTAL 167 133 25 38 30 393

 
Taula 11. Resultats de la determinació carpològica de la capa 21 (amb les intrusions). 

 

 Encara que en l’estat actual de la recerca no podem discriminar amb criteris 

objectius les restes procedents de contaminacions de les altres, considerem interessant 
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analitzar els resultats carpològics de la capa 21 obviant totes les restes de cereals per tal 

de valorar la presència dels fruits silvestres en aquesta capa i discutir las causes de la 

seva incorporació al conjunt. D’altra banda, cal tenir present que a més del problema de 

la contaminació cal afegir el fet que tots els quadres es troben a diferents profunditats 

(F8 està al nivell IVe, G8 al IVd, H8 al IVc i I8 al IVb4) fet que incideix en el nombre 

absolut de restes obtingudes per a cada quadre. Per tots aquests motius, la valoració dels 

resultats de la capa 21 no pot ser considerada representativa i caldrà esperar a futurs 

treballs amb mostrejos més acurats que evitin en la mesura del possible les 

contaminacions.  

  

 CAN SADURNÍ  CAPA 21 

 Superfície excavada i mostrejada 

 Perspectiva en planta 
Entrada de 

la cova 
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Fig. 41. Superfície excavada i mostrejada de la capa 21. 

 

 

                                                 
4 Recordem que els nivells són divisions artificials del sediment cada 20 cm de potència. 
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 100% del 
sediment 
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La capa 21 sembla respondre a un context d’habitació de grups caçadors 

recol·lectors que van freqüentar la cova en diverses ocasions entre mitjans del novè i 

mitjans de l’onzè mil·leni cal BC. Se n’estan excavant quatre quadres (F8, G8, H8 i I8) 

d’un sondeig i encara no s’ha acabat de determinar la seva potència (ja supera el metre 

de profunditat). Per a aquesta capa hem considerat una estructura de combustió (E-VI) 

com a unitat d’anàlisi, tot i que és impossible en l’estat actual de les investigacions de 

definir el nombre d’activitats que reflecteix. Aquesta estructura ha estat tallada pel 

sondeig i ocupa part dels quadres F8 i G8 però les seves dimensions totals ens són 

desconegudes. Quan fem esment dels resultats dels quadres F8 i G8, doncs, ens referim 

a la part d’aquests quadres que no és estructura. S’ha recuperat i tractat tot el sediment 

excavat per a l’estudi arquebotànic. 

 
Referència Volum Tècnica de recuperació 
06CS-H8-IVc-21 24 litres 10 l->columna + 14l ->Flotació (2c+1+0'5) 
06CS-F8-IVe-21 4 litres Flotació (2c+1F+0'5F)  
06CS-F8-IVe-21-
E6 

21 litres 10 l->columna + 11l ->Flotació (2c+1+0'5) 

06CS-G8-IVd-21-
E6 

27 litres 10 l->columna + 17l ->Flotació (2c+1+0'5) 

06CS-G8-IVd-21 12 litres Flotació (2c+1F+0'5F) 
06CS-G8-IVc-21 10 litres Columna (5+1+0'5) 

 

Taula 12. Volum de litres tractats i tipus de tractament del sediment de la capa 21. Campanya 2006. 
 
A la taula 13 s’expressen els resultats de l’anàlisi carpològica de la capa, on es 

pot veure la quantitat de restes per tàxon, la part representada i el nombre de tàxons per 

quadre i capa. 

CAPA 21 PART REPRESENTADA F8 G8 E-VI H8 I8 TOTAL 
Pinus sp fragment d'escama de pinya 5  2 1 4 12 
Prunus sp fruit       1 1 
cf. Rosaceae tipus 1 
 

fruit    1     1 
fragment   1 3     4 

cf. Rosaceae tipus 2   fragment  1  1     2 
fruiter indeterminat  fragment  6     5 11 
fruiter indeterminat tipus 1  fragment  9 5   2 3 19 
fruiter indeterminat tipus 2  fragment  3        3 
fruiter indeterminat tipus 3  fragment    9     9 
fruiter indeterminat tipus 4 fragment    1     1 
Cenococcum sencer 4        4 
Indeterminat fragment 1 2     2 5 

TOTAL 23 14 17 3 15 72 
N. tàxons 4 2 5 2 3 8 

 
Taula 13. Resultats de la determinació carpològica de la capa 21 (sense les restes de cereal). 
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De 72 restes carpològiques recuperades, una vegada exclosos els cereals, vuit 

són els tàxons que tenim aquí representats. Només dos gèneres, però, s’han pogut 

distingir: Pinus sp, i Prunus sp. Malauradament cap resta s’ha pogut identificar a nivell 

d’espècie, ja que la majoria es trobaven fragmentades. Els fragments i fruits no 

identificables s’han agrupat en base a les seves característiques morfològiques i hem 

creat la categoria tipus. L’objectiu d’aquesta nomenclatura és no perdre la informació 

que ens pot donar aquesta diversitat de fruits en una categoria general d’indeterminats o 

fruiters indeterminats.  

En al Gràfic 1 es pot observar la relació entre el nombre de restes estudiades i el 

nombre de tàxons recuperats, així com el nombre de tàxons nous aportats per cada 

quadre. Els resultats obtinguts no es mostren del tot regulars. Si bé F8 i G8 (on també 

s’ubica E-VI) concentren la major part de les restes, el qual pot justificar-se amb el fet 

que són els dos quadres a major profunditat d’excavació i que a més contenen una 

estructura de combustió, H8 ha proporcionat un nombre molt baix de restes, per sota 

d’I8, el quadre que es troba a menor profunditat. El nombre de restes, de fet, és massa 

baix com per poder valorar les diferències entre quadres. Sí que sembla, però, que 

l’excavació de més quadres permetrà la recuperació de nous tàxons. És per aquest motiu 

que creiem que quan s’efectuï l’excavació en extensió del nivell s’haurà de considerar la 

possibilitat de continuar amb el mostreig de sediments per a les analítiques 

arqueobotàniques. L’ampliació de la mostra proporcionarà una visió més completa de la 

interrelació entre les societats que van ocupar la cova i el seu entorn i l’estudi de la 

distribució espacial de les restes ens permetrà formular més hipòtesis sobre com es va 

constituir el conjunt. Les restes, però, són tan escasses que recomanem el tractament i 

l’estudi del 100% del sediment per obtenir uns resultats el màxim de positius, 

especialment si es troben més estructures de combustió, on sembla haver-hi major 

riquesa taxonòmica. 

Com es pot observar a la taula de restes identificades per a la capa 21 (Taula 13), 

totes les restes es troben fragmentades, exceptuant dos fruits que s’han recuperat 

sencers. No s’observa un rodament particularment intens de les restes i l’estructura 

interna dels fruits tampoc apareix especialment afectada pel sediment. La seva 

complicada identificació es deu a la combustió i conseqüent pèrdua o deformació dels 

trets morfològics característics, així com a la fractura recent de les restes. Aquests trets 

semblen indicar o bé una neteja intensa de l’interior de la cova, la qual explicaria el baix 

nombre de restes preservades i la seva fragmentació o bé l’acció d’algun agent de 
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transport. D’altra banda, però, la resta d’elements arqueològics de la capa apareixen 

amb gran abundància i no semblen indicar una neteja sistemàtica de l’espai intern de la 

cova. Podria tractar-se, doncs, únicament de la gestió dels residus de combustió per tal 

de permetre la contínua funcionalitat de la mateixa. 
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Gràfic 1. Relació entre el nombre de restes estudiades per quadre/estructura, el nombre de tàxons i el 

nombre de tàxons que no apareixen en la resta de quadres de la capa 21 (quadres ordenats en funció del 

nombre de restes estudiades). 

 

No hem comptabilitzat un número mínim d’individus, ja que el nombre de restes 

és molt baix i tampoc han estat identificades amb prou precisió com per poder-ne 

aprofitar els resultats en aquest sentit. 
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Gràfic 2. Freqüències relatives del nombre de tàxons identificats per quadre/estructura de la capa 21. 
 
 Si observem la freqüència relativa dels tàxons per quadre i a l’estructura (Gràfic 

2) podem constatar que, en general, hi ha una gran variabilitat entre ells. Els fragments 

d’escama de pinya són els més freqüents, ja que apareixen en totes les unitats excepte en 

el quadre G8, sense arribar a ser significativament abundants: 12 fragments en total. És 
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possible que els 19 fragments indeterminats tipus 1 també corresponguin a petits 

fragments d’escama de pi, com ja hem comentat a l’apartat 4.2.1.1., però manquen de 

prou superfície com per tenir suficients trets identificatius. Si fos així, el pi estaria 

representat per quasi un 50% del total de les restes i una ubiqüitat del 100%. Aquest fet 

no implica una major importància econòmica d’aquesta espècie, ja que cada pinya té 

desenes d’escames i la seva combustió pot resultar en una sobrerepresentació de 

l’espècie pel que fa a nombre de restes determinades. També seria interessant destacar 

que on té una presència més baixa és precisament a l’interior de l’estructura de 

combustió. Els fruits de rosaceae  apareixen repartits per tots els quadres i l’estructura, 

amb una menor presència en el quadre H8, on també han aparegut menys restes a nivell 

global.  
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A
 2
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Pinus sp 
fragment 
d'escama de pinya  2      2

cf. Rosaceae tipus 1 individu      1 1
cf. Rosaceae tipus 1 fragment 1 1 1   1 3
cf. Rosaceae tipus 2 fragment  1      1
fruiter indeterminat fragment   2      
fruiter indeterminat tipus 1 fragment         
fruiter indeterminat tipus 2 fragment         
fruiter indeterminat tipus 3 fragment  5  3 1 9
fruiter indeterminat tipus 4 fragment  1      1
 TOTAL 1 10 3 3 3 17

 Nombre de litres 11 10 12 17 10 48
 N.restes/l 0,09 1 0,25 0,18 0,3 0,4

 
Taula 14. Relació entre el nombre de restes identificades per mostra i volum de sediment tractat per a la 

capa 21. Campanya 2006.*Aquestes mostres s’han tractat per columna. 

 

 Tot i que ja hem comentat la problemàtica pròpia d’aquesta capa, hem volgut 

avaluar la densitat de les restes recuperades durant la campanya de l’any 2006, 

novament sense tenir en compte els cereals, per tal d’observar com s’han presentat les 

restes (concentrades o disperses) i quina resposta han tingut als sistemes de recuperació 

aplicats. Només s’han recuperat 20 restes per als 98 litres de sediment tractat (0,2 restes 

per litre aproximadament). Com mostrem a la taula 14, quasi totes les restes s’han 
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concentrat a l’estructura E-VI, mentre que als quadres F8 i H8 no han aparegut restes i 

al G8, únicament tres. Les densitats per quadre i per a l’estructura, doncs, són molt 

baixes (0 per a F8 i H8, 0’25 per a G8 i 0’4 per a E-VI) i sembla que són sensiblement 

superiors en les mostres tractades per columna de garbells. Nosaltres, però, no som 

partidaris d’augmentar la quantitat de sediment tractat per aquest sistema (establert en 

deu litres per quadre i capa),  ja que la densitat de restes és extremadament baixa i la 

inversió de treball no es veu recompensada. Pensem que el millor, de cara a l’excavació 

en extensió, serà tractar el sediment per flotació, excepte en el cas de l’aparició 

d’estructures de combustió on, com ja hem comentat, sembla que hi ha una major 

diversitat taxonòmica. 

 Per acabar, hem de recordar la provisionalitat d’aquests resultats pel criteri 

arbitrari que hem utilitzat per tal de discriminar-ne les contaminacions, pel baix nombre 

de restes recuperades, per l’escassa superfície excavada i per les diferències de volum 

de sediment mostrejat de cada quadre degut al fet que cada quadre es troba a una 

profunditat diferent. 

 

4.2.1.3. La capa 18. Evidències carpològiques dels primers agricultors de 

la plana de Begues 

 

La capa 18 és un nivell atribuït culturalment al Neolític Cardial Ple amb un ús 

funerari de la cova datat en el 5475-5305 Cal BC (BLASCO et alii, 2003). Bona part de 

les restes carpològiques han aparegut en grumolls compactes associats a parets de 

ceràmiques, les quals es consideren part de l’aixovar dels individus enterrats. Alhora 

també cal assenyalar que hi ha una enorme quantitat de granes escampades per tota la 

superfície excavada. 

Els sediments van ser flotats i triats en la seva pràctica totalitat5 per l’equip 

d’excavació com s’especifica al capítol 3.3. En el cas dels residus del garbell de 0,5 

mm, triats per nosaltres, hem realitzat quasi en totes les ocasions un submostreig del 

20% del volum total de sediment per tal de no prolongar excessivament les tasques de 

tria, tenint en compte que les restes recuperades eren poc abundants.  

La capa 18 ha estat excavada com a sondeig. S’ha recuperat el 100% del 

sediment de tota la superfície excavada (quadres F8, G8, H8 i I8). El quadre G8 es va 

                                                 
5 Hem trobat cinc mostres que havien quedat sense triar i les hem triat nosaltres mateixos: 99CS-G8-IIIc-
18-13 A, 99CS-G8-IIIc-18-12 A (carbons), 99CS-G8-IIIc-18-13 B, 99CS-G8-IIIb-18-2 B i 01CS-G8-IIIc-
18-108 A (carbons). 
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excavar a les campanyes del 1998, 1999 i 2001, F8 a la del 2001, H8 a la del 2002 i I8 a 

les del 2003 i 2004. 

 

 CAN SADURNÍ  CAPA 18 
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Fig. 42. Superfície excavada i mostrejada de la capa 18. 

 

Degut a l’elevat nombre de restes carpològiques recuperades per a aquesta capa, 

com hem comentat a l’apartat metodològic (capítol 3.3) , hem dut a terme un 

submostreig de les restes carpològiques recuperades en la tria als quadres G8 i H86.  

                                                 
6 Del quadre G8 hem estudiat 1/8 de la mostra 99CS-G8-IIIc-18-13 B i de l’H8 1/8 de la 02CS-H8-IIIc-18 
A. 

 Zona 
excavada 

 100% del 
sediment 
recuperat  
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Gràfic 3. Percentatge aproximat de restes estudiades de la capa 18. 

 
Calculem que s’han recuperat aproximadament7 57700 restes carpològiques en 

aquesta capa, de les quals hem estudiat 41908. Aquesta quantitat, com es pot observar al 

gràfic 3, quasi arriba al 75% del total de les restes i, considerant l’homogeneïtat del 

conjunt, creiem que és representativa del total.  
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Gràfic 4. Relació entre el nombre de restes estudiades per quadre, el nombre de tàxons obtingut i el 

nombre de tàxons de cada quadre que no apareixen en la resta de quadres de la capa 18 (quadres 

ordenats en funció del nombre de restes estudiades). 

 

Si observem el gràfic 4 podrem concloure que el submostreig que hem efectuat a 

l’hora d’estudiar aquest conjunt no ha significat una pèrdua d’informació a nivell 

qualitatiu. El quadre H8 és un exemple clar que l’estudi d’un major nombre de restes (el 

doble que en la resta de quadres) no es tradueix en l’obtenció d’una major informació, ja 
                                                 
7 Recordem que hem realitzat dos submostrejos a partir dels quals només hem estudiat 1/8 de dues 
mostres. A partir dels resultats d’aquestes i multiplicats per 8 hem obtingut una xifra orientativa pel que 
fa a nombre de restes del que podria haver estat el total del conjunt. 
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que ha proporcionat el mateix nombre de tàxons i un tàxon nou menys que I8. Hem 

considerat, doncs, que la inversió de temps que requereix l’estudi del 100% de les restes 

d’aquest conjunt (en la forma en la qual ens ha arribat8) no es veu compensada per un 

augment proporcional de la informació obtinguda i, per tant, els submostrejos duts a 

terme estan justificats. D’altra banda, la mateixa figura també ens serveix per assenyalar 

que un estudi a nivell extensiu és probablement més interessant pel que fa a la 

documentació de tot el ventall d’espècies presents al registre, ja que totes les unitats 

d’anàlisi estudiades han proporcionat entre 1 i 4 tàxons que no estaven presents en cap 

de la resta d’unitats estudiades.  

15 són els tàxons apareguts en aquesta capa: 6 corresponen a cereals domèstics, 

5 a males herbes i 4 a plantes silvestres amb valor econòmic que pogueren ser 

recol·lectades. A la taula 14 s’expressen els resultats de l’anàlisi carpològica de la capa, 

on es pot veure la quantitat de restes per espècie, el tipus de resta, el nombre de 

fractures prèvies (fragments prec) o posteriors a la combustió (fragments postc) per a 

cada tipus de cereal, el nombre de tàxons per quadre i capa, i el número mínim 

d’individus per a cada tàxon on ha estat possible determinar-lo.  

Totes les espècies de cereal estan presents en tots els quadres, exceptuant el cas 

del Triticum aestivum tipus compactum. Aquesta espècie només apareix al quadre F8, 

però la dificultat que comporta la seva determinació fa que aquesta dada no pugui ser 

considerada significativa. Les males herbes, en canvi, apareixen de forma puntual, mai 

en més d’un quadre, essent completament absents en el quadre F8. Les plantes 

recol·lectades també apareixen de forma puntual, excepte en el cas d’Arbutus unedo, el 

qual apareix en dos quadres (G8 i H8). 

Tal com hem assenyalat en la discussió metodològica, per analitzar l’efecte dels 

processos tafonòmics tindrem en compte el grau de fragmentació de les restes i l’estat 

de preservació de les mateixes. L’estudi dels processos tafonòmics és necessari per 

explicar l’origen del conjunt estudiat i com aquest s’ha vist afectat des del moment en el 

qual es va incorporar al jaciment. Partint d’aquests estudis, doncs, podrem establir la 

fiabilitat de les dades obtingudes de l’estudi carpològic. 

 

 

 

 
                                                 
8 Si s’haguessin pogut estudiar per separat els sediments continguts en fragments ceràmics el cas seria 
diferent, ja que podríem comparar continguts entre contenidors i arribar a conclusions més precises i 
interessants. 
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CAPA 18 
  
PART REPRESENTADA 

  
 F8 

  
G8 

  
H8 

  
I8 TOTAL 

NMI  
per capa*

Hordeum vulgare 
  
  
  
  

sencer 34 7 68 11 120   
fragment postc 59 34 84 38 215   
fragment prec 2 2 1 1 6   
TOTAL RESTES 95 43 153 50 341  
NMI 67 23 105 25 306 202

Hordeum vulgare var nudum 
  
  
  

sencer 7 3 18 1 29   
fragment postc 8 3 14 3 28   
TOTAL RESTES 15 6 32 4 57  
NMI 11 4 27 4 46 46

Triticum aestivum/durum 
  
  
  
  

sencer 415 241 1147 71 1874   
fragment postc 75 36 221 25 357   
fragment prec 2  1 3 6   
TOTAL RESTES 492 277 1369 99 2237  
NMI 476 261 1273 87 2097 2094

Triticum aestivum tipus compactum sencer 10       10   
Triticum dicoccum 
  
  
  
  
  
  
  

sencer 1102 333 1106 93 2634   
fragment postc 1158 229 932 42 2361   
fragment prec 107 23 90 3 223   
base d'espigueta 10 7 16 16 49   
fragment de base d'espigueta  1     1   
fragment de base de gluma 1    12 13   
TOTAL RESTES 2378 593 2144 166 5281  
NMI 1772 459 1663 118 4012 3990

Triticum monococcum 
  
  
  
  
  
  
  

sencers 95 97 379 45 616   
fragments postc 87 45 207 27 366   
fragments prec 35 34 130 26 225   
base d'espigueta   5 3 8   
fragment de base d'espigueta   4   4   
fragment de base de gluma 1  4   5   
TOTAL RESTES 218 176 729 101 1224  
NMI 157 140 541 70 908 900

Triticum dicoccum/monococcum 
  
  
  
  

base d'espigueta 3 9 2 2 16  
fragment de base d'espigueta 5 19 7 8 39  
base de gluma   4   4  
fragment de base de gluma 6 1 4 5 16  
TOTAL RESTES 14 29 17 15 75  

Triticum sp. 
  
  
  
  

fragments postc 5336 6963 11243 8019 31561   
fragments prec 77 91 276 223 667   
embrió 13 2 18 55 88   
fragment de base d'espigueta  1     1   
TOTAL RESTES 5426 7057 11537 8297 32317   

Hordeum sp. fragments postc 10 19 1 1 31   
Hordeum/Triticum fragments postc 134  2   136   
cf Avena sp. fragment       1 1 1
Chenopodium album sencer       1 1 1
Chenopodium hybridum sencer   1     1 1
Lathyrus sp. Fragment     1   1 1
Leguminosae (cf papilionaceae) Fragment 1   3   4 ND
Polygonum sp. Fragment     1   1 1
cf Umbelliferae Sencer       1 1 1
Arbutus unedo Fragment   2 3   5 ND
Fruiter indeterminat Fragment   1 1   2 ND
Pinus sp. Fragment     3   3 ND
Quercus sp. fragment d'aglà 1       1 1
Rubus idaeus Sencer       1 1 1
Indeterminat 

  
Sencer   17   17   
Fragment 90 11 37 22 160   
 TOTAL 8884 8215 16050 8759 41908 7240
 Nombre de tàxons 7 7 9 9 15   

 
Taula 15. Resultats de la determinació carpològica de la capa 18 (*el NMI per capa s’ha 

calculat sobre els resultats totals de la suma dels quadres). 
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Una part molt significativa de les restes de la capa 18 (el 83,30%) són fragments 

de cariòpside. És necessari avaluar les causes d’aquesta fragmentació i la seva 

incidència en els resultats finals ja que la fragmentació acostuma a ser una de les 

principals causes que afecta la determinació final de les restes. 
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Gràfic 5. Percentatge relatiu del grau d’identificació dels fragments de cereal. 
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Gràfic 6. Percentatge d’FpreC  sobre el total de restes de cariòpside. 
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Gràfic 7. Percentatge de restes identificades a nivell d’espècie en funció del moment de la fragmentació. 
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Per començar hem de dir que només un 11,90% d’aquests fragments han estat 

determinats a nivell d’espècie, com es pot veure al gràfic 5. Així doncs, sembla evident 

que el grau de fragmentació de les restes ha estat un dels factors determinants en la seva 

identificació. Aquesta fragmentació, però, no s’ha produït en la seva totalitat pels 

processos tafonòmics, ja que hem de distingir la fragmentació produïda prèviament a la 

combustió (FPreC) de la produïda amb posterioritat (FPostC). Com es pot observar al 

gràfic 6, la incidència de la FPreC sobre el total de la fragmentació és molt baixa, i, a 

nivell d’incidència en la determinabilitat dels fragments, encara ho és més si tenim en 

compte que més del 40% de les restes d’FPreC (com es veu reflectit al gràfic 7) han 

estat determinades a nivell d’espècie. Així doncs la fracturació PostC ha estat més 

agressiva en els seus efectes. 
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Gràfic 8. Percentatge de restes senceres i fragments de cereals de la capa 18. 

 

Aquesta fragmentació podria haver afectat de forma diferencial les restes de la 

capa, tot i que només tenim quatre quadres excavats. Per tal d’observar-ho millor, hem 

realitzat dos gràfics: un amb les freqüències relatives de restes senceres i restes 

fragmentades per a cada quadre (Gràfic 8); i un amb els percentatges de restes senceres 

per espècie i per quadre (Gràfic 9). F8 i H8 tenen els percentatges més elevats de restes 

senceres, tot i que aquestes no superen el 20% del total. Un dels motius pels quals 

creiem que G8 i I8 presenten una major fragmentació és que es van excavar en tres 

campanyes diferents el primer i en dues el segon. F8 i H8, en canvi, es van excavar en 

un sol any. El trampling (provocat pels propis arqueòlegs) i l’exposició a la intempèrie 

han tingut una incidència decisiva en la fragmentació de les restes estudiades. En el 

quadre G8 aquesta incidència s’ha traduït en un percentatge molt baix de fragments 

identificats a nivell d’espècie (al voltant del 5% del total de fragments), en la majoria 
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dels casos només ha estat possible la determinació a nivell de gènere. Ho interpretem 

com a resultat d’una major agressivitat d’aquests agents, ja que en el cas del quadre I8 

(el qual es troba a l’altre extrem del sondeig i és menys habitualment trepitjat durant 

l’excavació del jaciment), l’elevada fragmentació no ha impedit tenir una taxa 

d’identificació de fragments similar a la d’F8 i superior a la d’H8. Eventualment, però, 

ambdós quadres són els que han resultat tenir menys percentatge de restes identificades 

a nivell d’espècie, amb la qual cosa els resultats obtinguts han resultat esbiaixats per 

l’alta taxa de fragmentació de les restes. Hem de considerar una última particularitat en 

el quadre I8 (Gràfic 9): la diferència en el grau de fragmentació de les restes entre una 

mostra associada a la paret d’una gerra i la resta del quadre. Creiem que aquesta 

diferència es pot deure que la mostra associada al fragment ceràmic havia patit menys 

els efectes del trampling i a més correspon al primer any d’excavació del quadre en 

aquesta capa. 
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Gràfic 9. Percentatges de restes senceres i fragments del quadre I8 a la capa 18. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

F8 G8 H8 I8

Hordeum vulgare

Hordeum vulgare
var nudum

Triticum
aestivum/durum

Triticum
dicoccum

Triticum
monococcum

 
 

Gràfic 10. Percentatge de restes de cereal senceres per espècie de cereal i quadre de la capa 18. 
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Al Gràfic 10 presentem els percentatges de restes senceres per a cada espècie de 

cereal i quadre. L’ordi vestit té el percentatge més baix de restes senceres en tots els 

quadres excepte en l’H8. L’ordi nu, en canvi, presenta percentatges similars als blats 

vestits. D’altra banda, el blat comú/dur destaca pels alts percentatges, els quals superen 

el 70% en els quatre quadres. Aquesta és una dada important a tenir en compte perquè 

vol dir que els processos postdeposicionals l’han afectat de forma diferencial, resultant 

en una sobrerepresentació d’aquestes restes en relació a la resta de cereals. És 

interessant també destacar que tot i la major fragmentació en els quadres G8 i I8, el 

percentatge de restes senceres manté una coherència amb els quadres F8 i H8 (excepte 

en el cas dels ordis, on sí que es percep una menor presència de restes senceres). 

L’espelta petita és un cas a part en aquesta gràfica perquè, com veurem més tard, té uns 

percentatges de fragmentació prèvia a la combustió bastant elevats, fet que redueix la 

presència de cariòpsides senceres sense ser degut al factor aquí tingut en compte, la 

fragmentació posterior a la combustió. 

Com a conclusions pel que fa a la fragmentació de les restes, creiem que les 

dades ens demostren que la pràctica totalitat dels fragments s’han produït amb 

posterioritat a la combustió. Per avaluar la incidència dels treballs arqueològics creiem 

que seria interessant en un futur experimentar amb el mètode d’excavació. Si 

utilitzéssim un mètode menys agressiu per a les restes en un quadre podríem comparar 

la incidència d’aquests treballs en les restes estudiades. De moment només podem 

concloure que els quadres que han patit un trampling i una exposició recents perquè han 

estat excavats durant més d’una campanya han passat d’un 80% de restes de cariòpside 

fragmentades a un 90 ó 95%. 

La incidència diferencial d’aquests processos postdeposicionals en funció de les 

restes pot provocar-nos una sobrerepresentació d’alguna d’elles, com és el cas del 

Triticum aestivum/durum, el qual sembla que per la seva estructura i dimensions, es 

fragmenta menys que la resta de cereals. L’ordi vestit, d’altra banda, pot veure’s afectat 

en el sentit contrari. 

Tot seguit analitzarem l’estat de preservació del pericarpi i l’endocarp de les 

restes carpològiques recuperades amb la finalitat d’avaluar els efectes de la combustió 

que evidencien i els processos postdeposicionals que han patit. 

L’ordi vestit presenta un bon estat de preservació, en general, tant en els casos 

en els quals s’ha conservat tota la cariòpside com en els fragments. Les llavors 

apareixen amb la pellofa adherida. Al quadre H8 es dóna algun cas de llavor esclatada 

per acció del foc. 
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L’ordi nu no es troba en tant bon estat com l’ordi vestit però la majoria de restes 

es troben semiintactes. No creiem que hagin patit un rodament significatiu. Als quadres 

F8 i H8 es dóna algun cas de llavors esclatades per l’acció del foc. 

El blat comú/dur es presenta semiintacte/semirodat. Es donen casos de partícules 

adherides i llavors esclatades per la combustió en el quadre G8 i deformades a l’H8. 

L’espelta bessona sembla que ha patit una acció més forta del foc, generant 

agregats de llavors, amb formes anguloses per la pressió generada durant la combustió, 

la conseqüent deformació de moltes d’elles i la presència de llavors esclatades i de 

partícules adherides a les llavors. La seva preservació, malgrat tot, indica un baix índex 

de rodament de les restes. Les restes es troben lliures de pellofa en la seva totalitat. 

L’espelta petita presenta un estat de preservació excepcionalment bo, entre 

intacte i semiintacte. Tot i això, l’acció del foc ha estat també intensa, amb llavors 

esclatades a tots els quadres excepte l’I8, agregats de llavors al quadre G8 i 

deformacions al quadre H8. Totes les restes estan espellofades. 

Les restes de males herbes presenten estats variables: mentre els Chenopodium 

es presenten intactes, les restes de Polygonum, civada i d’umbel·lífera es presenten 

afectades pel foc, fent difícil la seva identificació. Els fragments de lleguminosa es 

troben semiintactes. 

Els fragments de plantes recol·lectades es troben bastant malmesos en general, 

com és el cas del fragment d’aglà i dels fragments de cirera d’arboç. Els fragments 

d’escama de pinya de pi es troben en un estat de preservació relativament millor. La 

llavor de gerdera es troba en molt bon estat de preservació, en canvi. 
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Gràfic 11. Nombre d’embrions de blat per quadre de la capa 18. 

 

Pel que fa a l’adherència dels embrions, no hem trobat patrons concrets, donant-

se indistintament casos de llavors amb embrions adherits i no adherits, però cap cas 
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d’embrió germinat. Sí que destaca el fet que el nombre d’embrions de blat que hem 

recuperat (889) es troba molt per sota del nombre de llavors que es presentaven sense 

embrió. A més, com podem observar al Gràfic 11, el nombre d’embrions més elevat es 

troba precisament al quadre I8, un dels quadres amb menys restes i més fragmentades. 

Creiem, doncs, que podria haver-hi una certa relació entre processos postdeposicionals i 

pèrdua de l’embrió. Amb això tampoc descartem la possibilitat que algunes restes 

haguessin perdut l’embrió abans de carbonitzar-se, però necessitaríem fer 

experimentacions al respecte, ja que no tenim notícia d’estudis particulars d’aquest 

fenomen. 

L’endosperma es presenta entre porós i compacte. El conjunt carpològic es troba 

molt ben preservat en aquest sentit. 

A mode de conclusió, no observem evidències clares d’agents físics erosius o de 

transport, però sí de trampling. Les fractures irregulars, les quals associem a priori 

especialment al trampling i a la pressió sedimentària, són molt freqüents en el conjunt. 

Hem de tenir en compte que la capa 18 contenia un nombre elevadíssim de rocam 

produït per una caiguda de pedres des de l’entrada de la cova. Actualment no sabem la 

relació entre la caiguda de roques i la disposició de les restes tal i com les hem recuperat 

al sondeig, però de ben segur que la incidència en la fragmentació de les restes 

carpològiques va ser significativa. No hem detectat activitat biològica que afectés les 

restes abans de la combustió. I, tot i no tenir dades de pH per a aquesta capa, creiem que 

ens trobem en un ambient molt favorable per a la preservació de les restes 

carbonitzades, ja que l’endosperma i el pericarpi de les llavors es trobava en molt bon 

estat. 

Els estudis micromorfològics (Mercè Bergadà, com.pers.), realitzats a partir de 

mostres extretes de la secció del quadre F8, semblen indicar que no hi ha una afectació 

significativa del conjunt. No hi ha evidències d’una activitat biològica important. Les 

restes carbonitzades apareixen en un molt bon estat i sembla que no haurien superat els 

300ºC. Hi ha també restes d’oxalat càlcic dispers pel sediment, fet que podria associar-

se, segons l’autora, a restes vegetals que es van dipositar al sediment però no van ser 

carbonitzades (tot i que també ens va especificar que es pot deure a més factors). Les 

restes faunístiques carbonitzades que han aparegut tampoc haurien superat els 300ºC, fet 

que donaria una certa homogeneïtat a les restes carbonitzades d’aquesta capa. D’altra 

banda, però, els òxids són massa poc presents com per plantejar una combustió in situ. 

                                                 
9 No hem d’oblidar que aquesta xifra no és el total d’embrions presents a la capa, sinó els procedents dels 
submostrejos realitzats dels residus del garbell de 0,5 mm. 
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A més, tampoc s’ha pogut observar la presència de cendres. Creiem que potser seria 

necessari prendre més mostres en un futur als perfils que encara resten adjacents al 

quadre H8, on sembla concentrar-se el gruix de restes carbonitzades i també les més 

afectades per la carbonització. 

La presència de llavors agregades i deformades és simptomàtic d’una 

carbonització de les restes en un espai tancat, produint una deformació de les restes en 

expandir-se per l’escalfor i pressionar-se entre elles, fins al punt d’adherir-se entre elles 

en algunes ocasions. També trobem llavors esclatades. Les llavors de blat i d’ordi 

esclaten a partir dels 250ºC, pel que s’ha vist a nivell experimental (Bradbaard, 2008). 

L’absència de llavors amb costats còncaus, deformacions pròpies de combustions molt 

intenses i ràpides, ens confirma el que s’ha vist des de les anàlisis micromorfològiques, 

que la combustió probablement no va arribar a temperatures molt elevades. 

El nombre de restes per tàxon que hem presentat anteriorment a la taula 15 no 

representa la importància econòmica de cadascuna de les espècies, ja que, primer de tot, 

ens trobem davant d’un conjunt de restes molt particular per la seva intencionalitat 

(podria formar part de l’aixovar d’uns enterraments), fet que podria haver provocat una 

selecció de les restes d’acord amb la seva finalitat. A més a més, hem de tenir en 

compte diversos factors que afecten la composició de les restes com són l’elevada 

fragmentació i les incidències diferencials dels processos postdeposicionals en algunes 

espècies. 
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Gràfic 12. Relació entre el nombre de restes de cereal i el NMI determinat per a cada quadre (capa 18). 

 

Del total de restes d’aquesta capa (les estudiades i les no estudiades), calculem 

que un 99’70%, 57539, són cereals conreats (un 98’59% de les quals correspondrien a 

blats i un 1,15% a ordis). Per tal de minimitzar els efectes de la fragmentació i poder 
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avaluar millor la seva significació en el conjunt, com ja hem exposat al capítol 

metodològic, treballarem amb el NMI10 per a cada espècie de cereal. El primer que 

observem al Gràfic 12 és que no hi ha una relació directament proporcional entre el 

nombre total de restes de cereal per quadre i el nombre d’individus determinats. El 

quadre F8 és el que té una millor relació entre nombre de restes i d’individus11 (r = 

3,54), seguit de l’H8 (r = 4,56). I8 té la pitjor relació de tots els quadres (r = 29,11), 

mentre que G8 queda en un punt intermedi (r = 9,29). Aquestes dades queden 

justificades pel fenomen de la fragmentació que hem comentat anteriorment. 
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Gràfic 13. Percentatges relatius de NMI de cereals domèstics de la capa 18. 

 

Malgrat els processos postdeposicionals esmentats, però, si observem els 

percentatges relatius d’individus per quadre que hem reflectit al Gràfic 13, podrem 

veure que hi ha una certa regularitat en el conjunt. Els blats vestits predominen sempre, 

especialment l’espelta bessona, i el blat comú/dur es manté en un segon lloc en nombre 

d’individus. Els ordis, en canvi, es troben sempre en una proporció molt escassa. El 

mateix patró s’observa a nivell global. 

Les particularitats s’han observat en dues mostres procedents de l’interior de 

fragments ceràmics dels quadres F812 i I813 i que van ser individualitzades a l’hora de la 

seva recollida i tractament. Pel que fa a la primera, com podem observar al gràfic 14, els 

percentatges dels dos blats vestits ronden el 35% en la mostra de l’interior de la gerra, 
                                                 
10 Consultar Annex 1. 
11 La ràtio (r) ha estat calculada dividint el nombre de restes de cereal pel nombre d’individus 
determinats. 
12Referència: 01CS-F8-IIIc-18-1 interior ceràmica? coord. 100 
13 03CS-I8-IIIb-18-26 (possible interior gerra trencada) 
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mentre que a la resta del quadre l’espelta bessona equival al 75% del NMI total i 

l’espelta petita menys del 5%.  Aquesta diferència pot deure’s a una distorsió pel baix 

nombre de restes de la mostra de l’interior de la ceràmica (390). Alhora hem de recordar 

que no suposa la totalitat de restes d’una gerra sinó les procedents de la porció de 

sediment adherit a un fragment ceràmic.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

m
os

tr
a

in
te

rio
r

ce
rà

m
ic

a

re
st

a 
de

l
qu

ad
re

F8 to
ta

l
qu

ad
re

F8

Triticum
monococcum

Triticum dicoccum

Triticum
aestivum/durum

Hordeum vulgare
var nudum

Hordeum vulgare

 
Gràfic 14. Percentatges relatius del  NMI de cereals domèstics del quadre F8 (capa 18). 
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Gràfic 15. Percentatges relatius del NMI de cereals domèstics del quadre I8 (capa 18). 

 

D’altra banda, al gràfic 15 comparem les freqüències relatives de les espècies de 

cereal domèstic de la mostra de l’interior de la ceràmica del quadre I8 respecte a la resta 

i al total del quadre. Com es pot observar, la mostra de l’interior de la ceràmica és 

radicalment diferent a la resta del quadre. A la resta del quadre predominen l’espelta 

petita i l’ordi vestit, al contrari que els individus de l’interior de la mostra, on 

predominen l’espelta bessona i el blat comú/dur. El nombre de restes de la mostra 
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associada a la ceràmica és de 682 però, degut a l’elevadíssim nivell de fragmentació de 

les llavors de la resta del quadre (ja hem comentat anteriorment la particular 

concentració del percentatge de restes fragmentades en aquest quadre), quasi el 80% 

dels individus comptabilitzats procedeixen d’aquesta mostra. Aquest pot ser el motiu 

pel qual es veuen sobrerepresentats l’ordi vestit i l’espelta bessona. Contrasta amb el 

que hem observat, doncs, al quadre F8, on veiem que l’espelta bessona disminuïa a 

l’interior de la ceràmica.  

Inicialment havíem plantejat la possibilitat que el blat nu es veiés 

sobrerepresentat, especialment als quadres G8 i I8, on els efectes postdeposicionals 

semblen més agressius i, com hem vist, afecten en menys a aquesta espècie. Però la 

regularitat amb la qual sempre s’ubica com a segona espècie amb més nombre 

d’individus fa que sigui difícil plantejar cap altra possibilitat. En tot cas, hem de dir que 

el que aquí hem presentat no és la importància econòmica dels tàxons, la qual serà 

tractada posteriorment, sinó simplement la seva presència en el conjunt estudiat. 

Hom haurà notat que no hem fet esment del blat nu de tipus compacte en tota 

aquesta anàlisi. L’hem obviat perquè, com veurem posteriorment, la seva importància 

econòmica no es pot tenir en consideració degut al baix nombre de restes i la seva 

concentració en un sol quadre. Si en un futur en documentem més exemplars caldrà 

revaluar la importància d’aquest tàxon en el conjunt. 

Per últim, pel que fa a les restes de plantes conreades, cal fer esment de les restes 

d’espigueta i embrions recuperats en els residus del garbell de 0’5mm. Hi ha una 

concentració de restes al quadre I8 on, tot i ser relativament escasses, resulten 

significatives perquè, com ja hem comentat per al cas dels embrions, és un dels quadres 

amb menys restes i més fragmentades. Les restes d’espigueta i de gluma són de cereal 

vestits, especialment d’espelta bessona (el 75% de les restes identificades pertanyen a 

aquesta espècie). Hem de tenir en compte que aquestes restes són les més fràgils davant 

l’acció del foc (Boardman & Jones, 1990 i d’altres) i que poden veure’s 

subrepresentades en relació al cereal. 

Les plantes sinantròpiques són molt escasses en el conjunt estudiat, ja que només 

se n’han recuperat 10 restes. Tots els tàxons estan representats per una sola resta. 

Alhora, cap dels tàxons apareix en més d’una estructura, de manera que les anàlisis 

d’ubiqüitat no ens permeten tampoc formular hipòtesis. La densitat per quadre també 

resulta una dada pobra i poc explotable davant les evidències recuperades. 

Les plantes silvestres també són insignificants numèricament en el conjunt 

recuperat. Tanmateix, a nivell de distribució de tàxons podem veure una certa 
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concentració de les restes als quadres G8 i H8, especialment l’H8. A més, l’H8 és l’únic 

quadre amb dos tàxons presents: arboç i pi.  

 

4.2.1.4. La capa 17. Entre el Cardial Ple i el Cardial Final. 

 

La capa 17 està culturalment adscrita al Neolític Antic Cardial Final i disposem 

d’una datació radiocarbònica que ens ho confirma: 5280-4705 cal BC (BLASCO et alii, 

1999). No s’ha acabat de determinar ben bé si pot constituir una mateixa capa amb la 

capa 18. Nosaltres presentarem els resultats per separat, per tal d’observar les possibles 

diferències. 
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Fig. 43. Superfície excavada i mostrejada de la capa 17. 
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La capa 17 s’ha excavat com a sondeig en els quadres F8, G8, H8, I7 i I8. F8 i 

G8 es van excavar en les campanyes de 1997 i 1998, H8 en les del 2001 i 2002 i l’I8 en 

la del 2003. El quadre I7 el vam començar a excavar nosaltres mateixos en la campanya 

de l’any 2006 per iniciativa de l’equip d’excavació, ja que resultava un perill per al 

sondeig, tant per les contaminacions que podia generar la caiguda de sediment com per 

la imminent caiguda de roques que s’intuïa, però no vam arribar a esgotar la capa. En la 

resta de casos es va recuperar el 100% del sediment, excepte pel que fa al quadre H8, el 

qual no va ser mostrejat. 

Els sediments del sondeig van ser tractats per l’equip d’excavació tal i com 

s’especifica al l’apartat 3.3. Els sediments del quadre I7, en canvi, els hem tractat per 

columna de garbells, ja que només es tractava de 9 litres de sediment.  

Les 1312 restes carpològiques recuperades i estudiades per a aquesta capa han 

proporcionat vuit tàxons: cinc corresponen a cereals domèstics (tres tipus de blat: 

Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum i Triticum monococcum; i dos tipus 

d’ordi: Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var nudum), un a males herbes 

(Polygonum convolvulus) i dos a plantes silvestres (Arbutus unedo i Pistacea lentiscus). 

Els blats estan presents en tots els quadres, dominant el conjunt. El fajol bord 

(Polygonum convolvulus) i l’arboç (Arbutus unedo) només apareixen al quadre I8, 

mentre que el llentiscle (Pistacia lentiscus) només s’ha documentat al quadre F8. A la 

taula 16 s’expressen els resultats de l’anàlisi carpològica de la capa, on es pot veure la 

quantitat de restes per espècie, el tipus de resta, el nombre mínim d’individus per tàxon, 

quadre i capa, el nombre de tàxons per unitat d’anàlisi i la freqüència dels tàxons per 

unitat mínima d’anàlisi. 

Al gràfic 16 oferim una anàlisi comparativa del nombre de restes que ha 

proporcionat cada quadre14 i el nombre de tàxons, així com els tàxons presents en cada 

quadre que no apareixen en la resta. En aquesta figura es pot observar que el nombre de 

tàxons no és proporcional al nombre de restes estudiades, i no ho és tampoc el nombre 

de tàxons que no apareixen en més unitats. Les xifres en aquest sentit són millors per als 

quadres F8 i I8 que per a I7, tot i haver estudiat més del doble de restes per aquest últim. 

Resulta, en general, un registre molt homogeni i, en nombres absoluts, molt menor que 

la capa 18. 

 

 

                                                 
14 Recordem que I7 només tot just s’ha començat a excavar i, per tant, les dades aquí proporcionades no 
són definitives. 
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CAPA 17 PART REPRESENTADA F8 G8 I7 I8 TOTAL NMI per capa 
Hordeum vulgare sencers 1   3   4   

fragments postc 1   3   4   
fragments prec     1   1   

TOTAL RESTES 2   7   9   
TOTAL NMI 2   5   7 7 

Hordeum vulgare var 
nudum 

sencers   1 1   2   
fragments postc     1   1   

TOTAL RESTES   1 2   3   
TOTAL NMI   1 2   3 3 

Triticum aestivum/durum sencers 18 18 55 39 130   
fragments postc 12 4 5 7 28   

TOTAL RESTES 30 22 60 46 158   
TOTAL NMI 25 21 60 43 149 148 

Triticum dicoccum sencers 23 20 71 62 176   
fragments postc 20 17 65 17 119   
fragments prec 2 2 1   5   

bases d'espigueta     9   9   
bases d'espigueta (fragment)     30   30   

TOTAL RESTES 45 39 176 79 339   
TOTAL NMI 35 31 113 71 250 246 

Triticum monococcum sencers 7 2 17 13 39   
fragments postc 2 5 17 2 26   
fragments prec   1 3   4   

TOTAL RESTES 9 8 37 15 69   
TOTAL NMI 9 5 28 15 57 57 

Triticum 
dicoccum/monococcum 

bases d'espigueta     1 1 2   
bases d'espigueta (fragment)   3     3   

Triticum sp. fragments postc 98 185 279 127 689   
fragments prec 2 2 8 1 13   

bases d'espigueta (fragment)     4   4   
embrió     12   12   

TOTAL RESTES 100 187 303 128 718   
Hordeum/Triticum fragments 1       1   
Polygonum convolvulus sencer       1 1 1 
Arbutus unedo fragment       1 1 1 
Pistacia lentiscus sencer 1       1  1 
Indeterminat fragment   4   3 7   
 TOTAL 188 264 586 274 1312 463 
 TOTAL NMI 71 58 208 131 468  
 Nombre de tàxons 4 4 5 5 7  

 

Taula 16. Resultats de la determinació carpològica de la capa 17 (*el NMI per capa s’ha 

calculat sobre els resultats totals de la suma dels quadres) 
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Gràfic 16. Relació entre el nombre de restes estudiades per unitat d’anàlisi, el nombre de tàxons  

obtingut i el nombre de tàxons de cada unitat que no apareixen en la resta de quadres de la capa 17 

(quadres ordenats en funció del nombre de restes estudiades). 
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El nombre de restes de cada quadre es pot veure afectat per factors 

postdeposicionals, alterant així el conjunt. D’altra banda, l’estat de preservació d’aquest 

registre, com ja hem dit, és un element a tenir molt en compte per avaluar els processos 

de treball aplicats sobre les restes estudiades, així com els processos postdeposicionals 

patits. A continuació, doncs, procedirem a l’estudi de l’estat de preservació de les restes. 

El 99,29% de les restes d’aquesta capa són cereals. Un 70,55% d’aquestes restes 

són fragments, un percentatge menor que a la capa 18 però molt superior respecte les 

capes més recents. La incidència d’aquesta fragmentació en la determinabilitat de les 

restes ha estat elevada, com mostrem al gràfic 17. Si bé el percentatge de fragments 

identificats a nivell d’espècie és superior que a la capa 18, aquest continua sent una 

mínima part del total. 
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Gràfic 17. Percentatge relatiu del grau d’identificació dels fragments de cereal domèstic de la capa 17. 

 

La fractura, en aquest cas, és bàsicament posterior a la combustió ja que els 

FPreC només es corresponen amb un 2,58% del total de fragments. A més, pel que fa  a 

la incidència de la fractura prèvia a la combustió en la determinabilitat de les restes, és 

necessari tenir en compte que quasi el 50% d’aquest tipus de fragmentació s’ha pogut 

determinar a nivell d’espècie (Gràfic 18), un percentatge molt similar a la capa 18 que 

novament ens fa concloure que la fractura prèvia a la combustió no és tan agressiva per 

a les restes com la produïda posteriorment. 
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Gràfic 18. Percentatge de restes identificades a nivell d’espècie en funció del moment de la fragmentació 

(capa 17). 

 

Abans d’emetre conclusions al respecte de la fragmentació volem observar les 

freqüències relatives de restes senceres i restes fragmentades per quadre (Gràfic 19). Es 

pot observar ràpidament com hi ha una diferència entre el quadre I8 i la resta, ja que 

aquest sobrepassa el 40% de restes senceres mentre que la resta no supera el 30%. 

Creiem que, en part, es deu al fet que va ser excavat en una sola campanya, minimitzant 

els processos postdeposicionals recents. D’altra banda, però, la part del quadre I7 que ha 

estat tractada també va ser excavada en un sol any i, en canvi, presenta xifres de 

fragmentació similars a les d’F8. Creiem que en aquest cas es pot deure al fet que sobre 

I7 hi havia una enorme pedra (procedent d’una caiguda de blocs des de l’entrada de la 

cova) que ocupava quasi la meitat del quadre i, probablement, va contribuir, ja en el 

passat, a la fragmentació de material que es trobava sota, tant en el moment de la seva 

caiguda com durant la seva extracció, la qual va ser forçosament agressiva per a la 

superfície de tot el quadre. 
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Gràfic 19. Percentatge de restes senceres i fragments de cereals de la capa 17. 



 134

 

F8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1a
campanya

2a
campanya

% relatiu de
fragments de
cariòpside

% relatiu de
restes de
cariòpside
senceres

G8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1a
campanya

2a
campanya

% relatiu de
fragments de
cariòpside

% relatiu de
restes de
cariòpside
senceres

 
 

Gràfic 20. Percentatges relatius de les restes de cariòpside senceres i fragmentades per als quadres F8 

(a dalt) i G8 (a baix) en relació amb la campanya d’excavació en la qual es van recupera (capa 17). 

 

Per comprovar si l’elevada fragmentació dels quadres F8 i G8 es deu a la seva 

excavació en més d’una campanya hem realitzat unes taules comparatives per als 

mateixos on especifiquem els percentatges relatius de restes senceres i fragments per a 

la primera i per a la segona campanya d’excavacions (Gràfic 20). El quadre F8 mostra 

uns percentatges similars de restes senceres per a les dues campanyes, fet que no ens 

permet associar l’elevada fragmentació a l’exposició a la intempèrie del quadre (al 

menys per a les restes obtingudes durant la segona campanya). En canvi, G8 sí que 

mostra uns percentatges relatius oposats entre la primera i la segona campanya, podent-

se constatar com les restes obtingudes en la segona campanya es troben molt més 

fragmentades. 

La fragmentació podria haver afectat de forma diferencial les diverses espècies. 

El gràfic 21 mostra els percentatges de restes senceres per espècie i per quadre. A nivell 

general podem observar, com ja havíem vist a la capa 18, que el blat nu és l’espècie 
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amb millor preservació de restes senceres (al voltant del 80% de restes senceres, excepte 

al quadre F8). Blats vestits i ordi vestit, quan apareixen, acostumen a tenir uns 

percentatges de restes senceres similars, exceptuant alguns casos com el quadre F8, on 

l’espelta petita té uns percentatges de restes senceres més elevats. Una de les dades més 

destacables a nivell particular és que el quadre I8, un dels menys afectats per la 

fragmentació, com ja hem dit, presenta unes xifres de restes senceres molt similars per a 

les tres espècies de blat. Aquesta podria ser la confirmació que són els processos 

postdeposicionals recents els que han fracturat les restes, ja que quan aquests es 

minimitzen totes les espècies presenten bons índexs de restes senceres. Aquesta és una 

dada que haurem de comprovar, però, en futurs treballs i amb mostres més àmplies.  
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Gràfic 21. Percentatge de restes de cereal senceres a la capa 17. 

 

En definitiva, aquestes dades, les quals avaluarem en major profunditat a les 

conclusions, ens permeten reflexionar sobre els efectes del propi procés d’excavació 

sobre les restes arqueobotàniques. Òbviament, si pretenem aprofitar aquestes restes per 

al major coneixement de les societats prehistòriques haurem de fer el possible per 

minimitzar els efectes del procés de recollida de les restes sobre les mateixes. 

L’estat de preservació de les restes carpològiques de la capa 17 és molt similar al 

de la capa 18 i no aporta dades interessants per a la interpretació del conjunt. Podem 

apuntar, però, que no semblen haver estat exposades a temperatures excessivament 

elevades, però sí que apareixen alguns casos de llavors de blat nu esclatades al quadre 

F8 i d’espelta bessona a l’I7. Com ocorria a la capa 18, no s’observa cap patró particular 

pel que fa a l’adherència dels embrions a les llavors, tret del fet que els dotze embrions 

recuperats han aparegut al quadre I7. 
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No disposem d’estudis tafonòmics de la micromorfologia de sòls o la fauna 

d’aquesta capa. Pel que hem exposat fins ara, doncs, creiem que els efectes més 

significatius són els provocats per l’excavació, la recuperació i l’emmagatzematge de 

les restes. 

L’anàlisi de la variabilitat taxonòmica no es pot dur a terme a partir únicament 

del nombre de restes per tàxon, ja que acabem de veure en quina mesura la fragmentació 

ha afectat el conjunt. Per superar aquesta limitació, en el cas dels cereals domèstics, 

treballem amb el NMI15.  

Si observem els resultats per quadre que oferim al gràfic 22 podrem constatar 

com aquests són molt regulars per a tot el conjunt. L’espelta bessona ronda el 50% en 

totes les unitats d’anàlisi. Cal destacar que al quadre I8, on les restes semblaven menys 

afectades pels processos d’excavació i recuperació, l’espelta bessona augmenta 

sensiblement la distància amb la segona espècie que ha proporcionat més individus, el 

blat nu. El blat nu es troba al voltant del 30% en totes les unitats, mentre que l’espelta 

petita representa aproximadament un 15% del conjunt. Els ordis es troben en 

percentatges al voltant del 3% excepte al quadre I8, on no apareixen. 
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Gràfic 22. Percentatges relatius del NMI dels cereals de la capa 17 per unitats d’anàlisi. 

                                                 
15 Veure Annex 1. 
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Gràfic 23. Percentatges relatius del NMI total dels cereals de la capa 17 (a dalt) i la capa 18 (a baix). 

 

 El gràfic 23 mostra els percentatges relatius de NMI totals per a les capes 17 i 18 

amb l’objectiu d’observar com els dos conjunts són pràcticament iguals. Això dificulta 

molt la possibilitat de diferenciar-los, ja que, com hem comentat inicialment, existeixen 

dubtes a nivell arqueològic en distingir els materials d’ambdues capes. És evident que a 

partir de les freqüències relatives dels cereals no hi ha diferències. 

Les restes d’espiguetes que ha proporcionat la capa 17 són bàsicament de cereals 

vestits, especialment d’espelta bessona, igual que a la capa 18. Pràcticament totes s’han 

recuperat al quadre I7, igual que els embrions, com ja hem comentat anteriorment. 

Les diferències entre les dues capes només s’evidencien a partir de les males 

herbes i les plantes silvestres. D’altra banda, són poc nombroses (tres restes, una per 

tàxon) i difícilment les podem considerar com significatives. 

Per últim observarem les poques dades disponibles pel que fa a densitat i 

freqüència de les restes. Pel que fa a densitat de les restes, el quadre I7 ha propocionat 
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30 restes per litre. Aquesta quantitat suposa, juntament amb alguna mostra de la capa 

13, la xifra més important de totes les capes del jaciment on s’ha pogut mesurar el 

volum de sediment flotat. No podem comparar aquesta densitat amb la de la capa 18, ja 

que el volum de sediment tractat d’aquesta capa no es va mesurar. D’altra banda, però, 

considerem que la densitat de la capa 18 és molt superior, especialment on apareixen les 

concentracions de restes carpològiques. Respecte a la distribució espacial dels tàxons, 

com ja hem avançat, els tres blats són presents a tots els quadres, mentre que l’ordi 

vestit només el trobem a F8 i I7, i l’ordi nu a G8 i I7. 

Considerem que els resultats de la capa no proporcionen evidències clares que el 

conjunt de la capa 17 pugui respondre a activitats diferents del que va generar la capa 

18. Donat que no presenta cap particularitat respecte a la resta de capes i no tenim clar 

l’origen del conjunt, no analitzarem els resultats d’aquesta capa, esperant que futurs 

treballs puguin millorar el coneixement de la mateixa i adscriure aquestes restes a un 

context arqueològic ben definit.  

 

4.2.1.5. La capa 16 

 

La capa 16 es considera un nivell estèril, d’un període de desocupació de la cova 

(Edo, Blasco & Villalba, 2004). Les restes recuperades i aquí presentades són molt 

escasses i probablement no pertanyen a la capa (Edo, com. pers.). Simplement les 

mostrem per deixar-ne constància. 

Només tenim restes del quadre F8. Els sediments van ser flotats per l’equip 

d’excavació tal i com hem explicat al capítol 3.3.  

 Dos han estat els tàxons recuperats en aquesta capa (Taula 17), ambdós de blats 

domèstics : blat nu (Triticum aestivum/durum) i espelta bessona (Triticum dicoccum). 

Les restes presenten un rodament elevat en el cas de l’espelta bessona i semiintacte en el 

cas del blat nu. Tota la fragmentació s’ha produït amb posterioritat a la combustió. El 

total de restes és de 32, un número excessivament escàs per permetre’ns estudiar aquest 

conjunt, i encara més tenint en compte l’absència de context arqueològic i la poca 

representativitat que pot tenir l’estudi d’un sol quadre. És per això que únicament 

exposem els resultats obtinguts i no els analitzarem a nivell econòmic. 
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 CAN SADURNÍ  CAPA 16 
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Fig. 44. Superfície excavada i mostrejada de la capa 16. 

 

 

CAPA 16 
PART 
REPRESENTADA TOTAL  

Triticum aestivum/durum sencers 7 
fragments postc 3 
TOTAL RESTES 10 
NMI 9 

Triticum dicoccum sencers 16 
fragments postc 4 
TOTAL RESTES 20 
NMI 18 

Triticum sp. Fragments postc  2 
 TOTAL 32 
 N. Tàxons 2 

  
Taula 17. Resultats de la determinació carpològica de la capa 16 (restes procedents únicament del 

quadre F8). 
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4.2.1.6. Les capes 13, 14 i 15. Evidències carpològiques de curtes 

ocupacions del període Epicardial 

 

Les capes 13, 14 i 15 són tres nivells atribuïts culturalment al Neolític Antic 

Epicardial. Tenim una datació per a la capa 14 que ha donat el resultat de 4988-4750 cal 

BC. S’interpreten com curtes ocupacions de funcionalitat especialitzada. Són pobres en 

material ceràmic i lític en general, però no en material arqueobotànic i arqueozoològic. 

Els fragments ceràmics recuperats presenten decoracions similars a les cardials, però 

amb predomini de les incisions i els acanalats (BLASCO et alii, 1999). Les 

considerables diferències que es troben en la tipologia ceràmica respecte a la de la capa 

17, uns 150 anys més antiga, fa pensar a l’equip d’excavació que fou un moment de 

canvis i mestissatge d’estils. De les tres capes, la 14 és considerada com l’única amb 

una mínima entitat, sent les altres de molt poca consistència (BLASCO et alii, 2005b). 

Descriurem els resultats de l’estudi carpològic de les restes de les tres capes per 

separat per posteriorment interpretar-les de forma conjunta. 

 

CAPA 13 

 

La capa 13 s’ha excavat com a sondeig en els quadres F8, G8, H8, I8 i I7. F8 es 

va excavar en la campanya de 1997, G8 en les de 1997 i 1998, H8 en la del 1999 i l’I8 

en la del 2003. El quadre I7 el vam excavar nosaltres mateixos en la campanya de l’any 

2006 per iniciativa de l’equip d’excavació, ja que resultava un perill per al sondeig, tant 

per les contaminacions que podia generar la caiguda de sediment com per la imminent 

caiguda de roques que s’intuïa. Es va recuperar el 100% del sediment dels quadres F8, 

G8 i I8, però res del quadre H8 i només el final de la capa al quadre I7. 

Els sediments dels quadres F8, G8 i I8 van ser flotats per l’equip d’excavació tal 

i com s’ha especificat a l’apartat 3.3. Els resultats de la revisió de la tria realitzada per 

l’equip d’excavació han estat escassament positius, ja que hem afegit únicament dinou 

restes al total. Els sediments del quadre I7 s’han tractat mitjançant dos sistemes de 

recuperació (Taula 18): 30 litres s’han tractat per columna de garbells; i 10 litres s’han 

tractat per flotació. Al capítol 3.3. es detalla amb major precisió la metodologia 

utilitzada. 
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 CAN SADURNÍ  CAPA 13 
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Fig. 45. Superfície excavada i mostrejada de la capa 13. 

 

Siglatge Volum Tècnica de recuperació 
06CS-I7-IIIw-13 20 litres 10 l->Columna (4+1+0'5) + 10 l ->Flotació (4+1+0'5) 
06CS-I7-IIIa-13 8 litres Columna (5+1+0'5) 
06CS-I7-Capa 13 12 litres Columna (5+1) 

 
Taula 18. Volum de litres tractats i tipus de tractament del sediment de la capa 13. Campanya 2006. 

 

Vuit són els tàxons recuperats en aquesta capa, cinc de plantes domèstiques 

(Hordeum vulgare, Hordeum vulgare var nudum, Triticum aestivum/durum, Triticum 

dicoccum i Triticum monococcum), un de mala herba (Vicia/Lathyrus), un de planta 

prats/herbassars o ruderal (Trifolium sp.) i un de planta silvestre (fruiter indeterminat). 
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El nombre total de restes recuperades és de 820 i se n’ha estudiat el 100%16. A la Taula 

19 s’expressen els resultats de l’anàlisi carpològica de la capa, on es pot veure la 

quantitat de restes per espècie, el tipus de resta, el nombre mínim d’individus i el 

nombre de tàxons per quadre. 

 

CAPA 13 
PART 
REPRESENTADA F8 G8 I8  I7  TOTAL  

NMI per 
quadre* 

Hordeum vulgare sencers       5 5   
fragments postc       3 3   

TOTAL RESTES       5 8   
TOTAL NMI       7 7 7

Hordeum vulgare var nudum fragments postc   1   2  3   
TOTAL RESTES   1   2 3   

TOTAL NMI   1   2 3 2
Triticum aestivum/durum sencers 9 8   99 116   

fragments postc 4 1   14 19   
TOTAL RESTES 13 9   113 135   

TOTAL NMI 13 9   110 132 128
Triticum dicoccum sencers 8 9   78 95   

fragments postc 6 3   81 90   
 fragments prec       9 9   

base d'espigueta       1     
base d'espigueta 

(fragment)       12     
TOTAL RESTES 14 12   181 207   

TOTAL NMI 12 11   125 148 146
Triticum monococcum sencers       41 41   

fragments postc       20 20   
 fragments prec       9 9   

TOTAL RESTES       70 70   
TOTAL NMI       56 56 56

Triticum dicoccum/monococcum base d'espigueta 
(fragment)       2 2   

Triticum sp. fragments postc   7 3 320 330   
fragments prec       15 15   

embrió       12 12   
base d'espigueta       3 3   

Hordeum sp. fragment       1 1   
Hordeum/Triticum fragments 11 9     20   
Lathyrus/Vicia fragment 1       1 1
Leguminosae (papilionaceae) fragment       1 1 1
Trifolium sp. sencer       1 1 1
Fruiter indeterminat fragment       3 3   
Indeterminat fragment       8 8   

TOTAL 39 38 3 740 820   
TOTAL NMI 26 21 0 302 349 342

N.Tàxons 3 3 0 7 8  

 
Taula 19. Resultats de la determinació carpològica de la capa 13 (*el NMI per capa s’ha calculat sobre 

els resultats totals de la suma dels quadres). 

 

 Hem de tenir en compte que el quadre I7 concentra més del 90% de les restes del 

conjunt, tot i només haver-ne recollit els últims centímetres de sediment de la capa. No 

sabem encara a què es deu aquesta diferència en nombre de restes entre quadres, però 

probablement es tracta d’una concentració de material orgànic carbonitzat (de fet, 
                                                 
16 Hem de precisar que no hem pogut estudiar totes les restes del quadre I8 perquè no estaven disponibles 
en el moment en el qual vam realitzar aquest estudi, però seran incloses en futurs treballs. És aquest el 
motiu pel qual no apareix en les anàlisis comparatives entre quadres. 
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aquest va ser el motiu pel qual es va decidir recollir el sediment que quedava de la 

capa). Per altra banda la superfície excavada és petita i no permet tenir una visió global.  

Com es mostra al gràfic 24, I7 ha proporcionat el doble de tàxons que F8 i G8. 

Conseqüentment, també és la unitat que ha proporcionat més tàxons nous. 
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Gràfic 24. Relació entre el nombre de restes estudiades per unitat d’anàlisi, el nombre de tàxons  

obtingut i el nombre de tàxons de cada unitat que no apareixen en la resta de quadres de la capa 13 

(quadres ordenats per nombre de restes obtingudes). 

 

Tal com hem assenyalat en la discussió metodològica i realitzat per a les altres 

capes estudiades, per analitzar l’efecte dels processos tafonòmics tindrem en compte el 

grau de fragmentació de les restes i l’estat de preservació de les mateixes. L’estudi dels 

processos tafonòmics és especialment interessant en aquestes capes ja que s’han dut a 

terme mostrejos i tècniques de recuperació de restes diferents que han condicionat de 

forma molt evident el tipus i el volum de restes obtingudes. Aquest estudi, doncs, 

establirà la fiabilitat de les dades carpològiques obtingudes. 

Un 98’29% de les restes d’aquesta capa són de cereal. D’aquestes, 519 són 

fragments de cariòpsides (un 66’88%). Cal avaluar la incidència d’aquesta elevada 

fragmentació (tot i que és menor que en d’altres capes) en la determinació final de les 

restes i en la valoració de la seva importància econòmica. 

 La diferència de la incidència de la fragmentació entre quadres no és 

especialment significativa, com es pot observar al gràfic 25, ja que tots es troben entre 

el 30 i el 45%17. Si bé I7 té uns percentatges més baixos que F8, la variabilitat en 

nombre de restes absolutes proporcionades no ha resultat en diferències radicals entre 

ambdós quadres. D’altra banda, I7 i G8 han donat pràcticament els mateixos resultats. 

                                                 
17 No hem inclòs el quadre I8 en la taula perquè només ha proporcionat tres restes de Triticum sp 
recuperades durant la revisió dels carbons  i distorsiona la visió general de la capa. 
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Gràfic 25. Percentatges relatius de restes de cariòpside senceres i fragmentades per unitat d’anàlisi de la 

capa 13. 
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Gràfic 26. Percentatge relatiu del grau d’identificació dels fragments de cereal domèstic de la capa 13. 

 

Un 29% dels fragments de cereal han pogut ser determinats a nivell d’espècie 

(Gràfic 26), de manera que més d’un 70% només s’han determinat a nivell de gènere o 

no s’han pogut determinar. Aquest fet ens indica, per començar, que la fragmentació 

afecta de forma molt important el volum de restes determinades a nivell d’espècie. 

El que ens permet diferenciar si la fragmentació l’han produït els processos 

postdeposicionals o processos de treball previs a la combustió és l’observació de les 

fractures, com ja hem comentat al capítol 3.3.1.2. En aquesta capa, un 6,36% de les 

restes fragmentades ho han estat abans de la combustió i un 45,45% d’aquestes restes 

s’han pogut determinar a nivell d’espècie (Gràfic 27). Per tant, igual que ocorre en 

d’altres capes com la capa 18, la fragmentació prèvia a la combustió (FPreC) no és la 

més agressiva per a les restes. 
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Gràfic 27. Percentatge de restes identificades a nivell d’espècie en funció del moment de la fragmentació. 

 

 Al gràfic 28 sí que s’evidencien, en canvi, unes diferències considerables entre 

els quadres que van ser flotats per l’equip d’excavació i el que vam tractar nosaltres. F8 

i G8 tenen menys espècies representades que I7 i, en general, més senceres. Aquest fet 

es podria deure a una tria orientada a la recuperació de restes senceres. Tanmateix, 

també observem regularitats: veiem com el blat nu acostuma a tenir un percentatge 

elevat de restes senceres (entre un 70 i un 90%) i com els blats vestits es troben cap al 

50%; per altra banda, l’ordi nu ha proporcionat molt poques restes i totes elles 

fragmentades. A nivell particular, percebem que al quadre I7 l’ordi presenta uns 

percentatges de restes senceres lleugerament superiors respecte als blats vestits, fet que 

només es dóna en aquesta capa i probablement es deu a l’escàs nombre de restes 

recuperades (8). 
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Gràfic 28. Percentatge de restes de cereal senceres per quadre a la capa 13. 
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 En resum, sembla que els processos postdeposicionals recents han estat els més 

agressius en els seus efectes en les restes i la seva posterior determinabilitat. Els 

resultats dels quadres F8 i G8 ens fan pensar que els agents estan més relacionats amb el 

procés d’excavació, recuperació i tractament del sediment que amb processos físics o 

biològics d’origen no antròpic. Els efectes d’aquests processos es tradueixen en una 

sobrerepresentació dels blats nus (perquè es fragmenten molt menys, com hem vist a les 

capes precedents), especialment, i en la subrepresentació d’altres espècies en els 

quadres F8, G8 i I8. Aquesta hipòtesi s’haurà de confirmar a partir de l’excavació en 

extensió de la capa en un futur.  

 El sediment del quadre I7, però, ha estat tractat per dos sistemes de recuperació 

de restes: columna de garbells i flotació. Els resultats que han proporcionat a nivell de 

freqüències relatives de restes senceres i fragments ha estat diferent, com mostrem al 

gràfic 29. Les restes obtingudes per columna de garbells han estat molt menys 

fragmentades (un 55% de les restes són senceres), mentre que les tractades per flotació 

han resultat en un 70% de restes fragmentades. Aquesta és una dada que haurem de 

retenir per a futurs treballs, on puguem veritablement constatar quina tècnica de 

recuperació és la menys agressiva per a les restes arqueobotàniques. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Flotació Columna

total restes
fragmentades
total restes
senceres

 
 

Gràfic 29. Percentatges relatius de restes senceres i fragmentades del quadre I7 en relació a la tècnica 

de recuperació de les restes arqueobotàniques. 

 

 Tot seguit avaluarem l’estat de preservació de les restes per tal de concretar més 

els efectes dels processos postdeposicionals i, en definitiva, entendre millor el conjunt. 
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L’ordi vestit, únicament recuperat al quadre I7, presenta un estat variable de 

preservació, amb cariòpsides quasi sobrerodades i d’altres semiintactes. Les llavors 

apareixen sense pellofa. L’ordi nu, en canvi, es presenta majoritàriament rodat.  

Els blats es troben en un millor estat de preservació, especialment al quadre I7. 

El blat nu es presenta molt rodat als quadres F8 i G8, mentre que a l’I7 l’hem trobat 

entre semiintacte i semirodat. Presenta llavors esclatades i algunes deformacions per 

efectes del foc. L’espelta bessona, d’altra banda, es presenta més rodada al quadre F8 i 

entre semirodada i semiintacte als altres. Al quadre I7 hi ha casos de llavors esclatades. 

L’espelta petita, finalment, només s’ha recuperat al quadre I7 i es troba entre 

semirodada i semiintacte, amb algun cas de llavor esclatada. 

L’adherència o no adherència dels embrions no es dóna amb cap patró particular, 

de manera que totes les espècies tenen llavors amb embrió i d’altres que l’han perdut. El 

nombre d’embrions recuperats, però, és molt inferior que el nombre de llavors sense 

embrió. Només se n’han recuperat al quadre I7. 

Per concloure l’estudi tafonòmic de les restes, hem de dir que no disposem 

d’estudis de micromorfologia de sediments ni faunístics que ens permetin completar o 

corregir la informació proporcionada. Els efectes més clars són els de l’excavació, amb 

una fragmentació molt intensa de les restes. El sediment no és especialment àcid, ja que 

les restes es presenten un bon estat de preservació dels seus teixits interns. Tanmateix, 

en alguns casos el rodament i destrucció del pericarpi és molt acusat. Creiem, però, que 

es pot deure a un emmagatzematge incorrecte de les restes com són les bosses de 

plàstic. Els envasos durs tipus eppendorf resulten molt més adequats per a tal efecte. 

Podríem donar suport a aquesta hipòtesi recordant que les restes del quadre I7,  

recuperades per nosaltres i emmagatzemades en envasos de plàstic dur, presentaven un 

estat de preservació considerablement millor. 

Pel que fa a la variabilitat taxonòmica, podem observar a la taula 19 que els 

quadres F8, G8 i I8 manquen d’alguns tàxons importants a nivell econòmic, fet que es 

podria deure a les diferències en nombre de restes entre les mostres estudiades. Després 

d’haver efectuat el càlcul del NMI18 i comparar les freqüències relatives dels tàxons de 

cereals domèstics, hem observat que els resultats globals de la capa coincideixen amb 

els del quadre I7 (Gràfic 30), ja que és el que ha proporcionat la majoria de les restes (el 

86,53%). Per tant cal considerar prudència els resultats ja que no estem en condicions de 

determinar la fiabilitat del conjunt, tant degut a la poca superfície mostrejada com al fet 

                                                 
18  Veure Annex 1. 
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que s’han utilitzat diferents mètodes i criteris de recuperació de restes, resultant en un 

conjunt molt irregular. 

Els resultats són clars quant al predomini indiscutible dels blats. Els blats vestits 

són el grup més nombrós (Triticum monococcum i Triticum dicoccum), mentre que el 

blat nu se situa com la segona espècie més important. És possible que degut a la seva 

major resistència als processos postdeposicionals quedi sobrerepresentat al conjunt, 

minimitzant la importància d’altres espècies com l’espelta petita (Triticum 

monococcum). Els ordis, al contrari, resten en una posició molt residual, tot i la seva 

constant presència en totes les capes estudiades. És un patró molt similar al ja observat 

en els nivells del Neolític Antic Cardial. 
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 Gràfic 30. Percentatges relatius del NMI de cada tàxon de cereal al quadre I7 i al total de la capa 13. 

 

Per últim, és interessant comparar els resultats del càlcul dels percentatges 

relatius de NMI de les restes de cereal del quadre I7 recuperades pel sistema de columna 

de garbells amb els resultats totals, ja que, com hem vist, aquest sistema ha resultat 

menys perjudicial per a les restes arqueobotàniques que la flotació i pot proporcionar 

dades més acurades sobre el conjunt estudiat. Al Gràfic 31 oferim els resultats pel que 

fa als percentatges relatius de les espècies de cereal obtingudes per columna de garbells 

i podem confirmar que l’espelta bessona és el cereal més important, mentre que el blat 

nu retrocedeix considerablement. El fet que el blat nu disminueixi la seva freqüència 

relativa és una nova evidència a favor de la nostra hipòtesi plantejada anteriorment, a 

partir de la qual creiem que aquest es troba sobrerepresentat en els conjunts perquè es 

fragmenta menys. L’ordi i l’espelta petita es mantenen en els percentatges que havíem 
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observat per a la totalitat de la capa. Això vol dir que, al contrari del que pensàvem, no 

és l’espelta petita la que es veu minimitzada per la sobrerepresentació del blat nu, sinó 

l’espelta bessona, la qual sembla ser l’espècie més important del conjunt, igual que en 

d’altres capes del neolític antic a Can Sadurní. 
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Gràfic 31. Percentatge relatiu dels cereals del quadre I7 de la capa 13 procedents de sediments tractats 

per columna. 

 

Si observem la distribució espacial dels tàxons de cereals podrem constatar que 

el blat nu i l’espelta bessona, les dues espècies amb major NMI, són presents a F8, G8 i 

I7. A més a més, també han proporcionat unes poques restes d’ordi nu, una dada que a 

nivell qualitatiu és molt interessant, ja que contribueix a plantejar la qüestió del paper 

dels ordis en les diverses ocupacions de la cova, sent presents en la majoria de les capes 

però sempre en un percentatge molt escàs. 

Pel que fa a les densitats, podem avaluar els resultats obtinguts durant la 

campanya de l’any 2006, els quals presentem a la taula 20, on presentem els resultats 

obtinguts en cada mostra per tal de poder comparar en el cas de la mostra 06CS-I7-IIIw-

13 els dos sistemes de recuperació aplicats. La densitat de restes és elevada, ja que una 

mitjana de 18,5 restes per litre és una xifra considerable, especialment si tenim en 

compte que es conforma bàsicament per la presència de plantes amb importància 

econòmica. Com es pot observar a la mateixa taula, les mostres tractades per flotació 

han resultat tenir la major densitat de restes, però es deu a la major fragmentació de les 

llavors, com ja hem indicat anteriorment. 

Pel que fa a d’altres parts anatòmiques de cereals presents en el conjunt, hem 

pogut documentar alguns fragments i restes senceres de bases d’espigueta, totes elles al 
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quadre I7. Com es pot observar a la taula 19, la majoria de restes són de blats vestits, 

especialment de Triticum dicoccum. No podem explicar, en aquest cas, les diferències 

entre quadres, ja que, en principi, la flotació es va realitzar de la mateixa manera per a 

tots els quadres i tots els residus de 0,5 mm els vam triar nosaltres. La no supervisió del 

processat del sediment per part d’un arqueobotànic durant les campanyes anteriors al 

2006 genera inseguretat en el procés de recuperació de les restes i dificulta la 

comparació entre les restes recuperades a cada quadre. 

CAPA 13. QUADRE I7 
PART 
REPRESENTADA

06CS-
I7-IIIw-
13 

06CS-I7-
IIIw-13 
col* 

06CS-I7-
Capa 13 
col* 

06CS-
I7-IIIa-
13  TOTAL  

Hordeum vulgare sencers 1   4   5
fragments 1 1 1   3

Hordeum vulgare var. Nudum Fragments postc 1     1 2
Triticum aestivum/durum sencers 44 24 11 20 99

fragments postc 7 2 4 1 14
Triticum dicoccum sencers 26 25 15 12 78

fragments postc 31 24 8 18 81
fragments prec   5 1 3 9
base espigueta   1     1
base espigueta

(fragment)   4   8 12
Triticum monococcum sencers 18 10 5 8 41

 fragments postc 10 3 4 3 20
 fragments prec 5 1 2 1 9

Triticum 
dicoccum/monococcum 

base espigueta
(fragment)       2 2

Triticum sp. fragments postc 145 48 32 95 320
fragments prec 10    5 15

embrió   9   3 12
base espigueta

(fragment)   3     3
Hordeum sp. fragment   1     1
Leguminosae (papilionaceae) fragment   1     1
Trifolium sp. sencer   1     1
Fruiter indeterminat fragment     3   3
Indeterminat fragment   6   2 8

 TOTAL 299 169 90 182 740
 N. litres 10 10 12 8 40
 N. Restes/litre 29,9 16,9 7,5 22,75 18,5

 

Taula 20. Taula de densitats de restes per litre de les mostres del quadre I7 tractades durant la 

campanya del 2006 (*les mostres que acaben en COL són les tractades per columna de garbells, mentre 

que la resta s’han tractat per flotació). 

 

Pel que fa a les plantes sinantròpiques, únicament tenim lleguminoses, les quals 

poden ser tant males herbes com plantes ruderals. Han aparegut en dos quadres: F8 i I7 

(Taula 19). En tot cas, creiem que la causa de la seva presència al registre no es pot 
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saber en l’estat actual de la investigació. Per últim, les restes de plantes silvestres només 

han aparegut al quadre I7 i no s’han pogut determinar pel seu estat de preservació, fet 

que també impossibilita la seva interpretació. 
 

CAPA 14 

 

La capa 14 s’ha excavat com a sondeig en els quadres F8, G8, H8, I7 i I8. El 

quadre F8 es va excavar al 1997, el G8 al 1997 i 1998, l’H8 al 1999 i al 2001 i l’I8 al 

2003. El quadre I7 el vam excavar nosaltres mateixos en la campanya de l’any 2006 

pels mateixos motius ja esmentats en la capa 13. Es va tractar el 100% del sediment de 

tots els quadres excepte del quadre H8, el qual no va ser mostrejat. 
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Fig. 46. Superfície excavada i mostrejada de la capa 14. 

 

     Zona  en   

excavació 
 Zona 

excavada 
 

 100% del 
sediment 
recuperat 



 152

Els sediments del sondeig (quadres F8, G8 i I8) van ser flotats per l’equip 

d’excavació tal i com hem especificat a l’apartat 3.3. Els 48 litres de sediment recuperat 

del quadre I7 s’han tractat per flotació19 seguint la metodologia especificada a l’apartat 

3.3. 

 

CAPA 14 Part representada F8 G8 I7 I8 TOTAL  
NMI per 
capa 

Hordeum vulgare sencers     1   1   
fragments postc     1 1 2   

TOTAL RESTES     2 1 3   
TOTAL NMI     2 1 3 3 

Hordeum vulgare var 
nudum 

sencers     3   3   
fragments postc   1     1   

TOTAL RESTES   1 3   4   
TOTAL NMI   1 3   4 4 

Hordeum sp bases d'espigueta 
(fragment)     1   1   

Triticum aestivum/durum sencers 2 1 140   143   
fragments postc     24   24   
fragments prec     2   2   

TOTAL RESTES 2 1 166   169   
TOTAL NMI 2 1 155   158 158 

Triticum dicoccum sencers 4 1 114   119   
fragments postc 1 2 51   54   
fragments prec     3   3   

bases d'espigueta     1   1   
TOTAL RESTES 5 3 169   177   

TOTAL NMI 5 2 143   150 149 
Triticum monococcum sencers 1   41   42   

fragments postc     14   14   
fragments prec     7   7   

TOTAL RESTES 1   62   63   
TOTAL NMI 1   54   55 55 

Triticum sp. fragments postc 2 5 195 10 216   
fragments prec     4   4   

embrió   1     1   
Lens culinaris sencera     1   1 1 
Pistacia lentiscus sencer   1     1 1 
Indeterminat fragment   1 5   6   
 TOTAL 10 13 608 11 642 371 
 Nombre de tàxons 3 4 6 1 7  

 

Taula 21. Resultats de la determinació carpològica de la capa 14 (*el NMI per capa s’ha 

calculat sobre els resultats totals de la suma dels quadres). 

 

                                                 
19 Si haguéssim conegut els resultats del quadre I7 de la capa 13 amb anterioritat hauríem tractat part de la 
mostra de la capa 14 per columna però, malauradament, es va tractar tot el sediment alhora i encara no 
s’havia plantejat una política de mostreig uniforme per a tot el jaciment. 
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A la Taula 21 presentem els resultats de la determinació carpològica per a 

aquesta capa, de la qual s’han estudiat el 100% de les restes disponibles20. Com es pot 

constatar, set són els tàxons presents en les 642 restes recuperades: 6 de plantes 

domèstiques i un de planta silvestre. De les plantes domèstiques, 5 són cereals (els 

mateixos que ens han aparegut a la capa 13) i una és una lleguminosa (Lens culinaris). 

L’espècie recol·lectada és el llentiscle (Pistacia lentiscus). La presència dels cereals és 

generalitzada a tots els quadres, però de llentia i llentiscle només en tenim una resta i en 

un quadre diferent cadascuna. 

Igual que ens ha ocorregut a la capa 13, I7 torna a concentrar el gruix de les 

restes (el 95%), aquest cop, però, havent recollit el 100% de les restes de tots els 

quadres (recordem que de la capa 13 no es va recollir tot el sediment d’I7). Al Gràfic 32 

mostrem com I7 acumula el major nombre de tàxons, tot i que qualitativament només ha 

aportat un tàxon nou, la mateixa xifra que el quadre G8. D’altra banda, el tàxon que ha 

aportat és molt significatiu perquè és la primera evidència de lleguminosa conreada a la 

cova de Can Sadurní: una llentia (Lens culinaris). 
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Gràfic 32. Relació entre el nombre de restes estudiades per unitat d’anàlisi, el nombre de tàxons  

obtingut i el nombre de tàxons de cada unitat que no apareixen en la resta de quadres de la capa 14 

(quadres ordenats en funció del nombre de restes). 

 

Així com hem realitzat per a totes les capes, a continuació avaluem la 

significació dels processos tafonòmics en el conjunt estudiat per posteriorment poder 

analitzar la variabilitat taxonòmica amb una major capacitat crítica. 

Un 98,75% de les restes d’aquest quadre són cereals. Aproximadament un 50% 

d’aquestes restes són fragments i és necessari avaluar l’origen i la incidència d’aquesta 

fragmentació en els resultats finals. Dels 323 fragments de cereal recuperats, quasi un 
                                                 
20 No s’han pogut estudiar totes les restes del quadre I8 perquè no estaven disponibles en el moment de 
l’estudi, igual que ens ha passat amb la capa 13. El que aquí presentem són les restes procedents de la 
revisió dels carbons i per això el quadre I8 no apareix a les anàlisis comparatives entre quadres. 
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67% no han estat determinats a nivell d’espècie, condicionant d’aquesta manera la 

interpretació final de les restes. 

La fragmentació de les restes en aquesta capa s’ha produït especialment amb 

posterioritat a la seva combustió, ja que la fragmentació prèvia (FPreC) només l’hem 

pogut identificar en menys d’un 5% de les restes. A més, en el cas de la capa 14, un 

75% de les restes d’FPreC han pogut ésser determinades a nivell d’espècie (Gràfic 33), 

de manera que ha estat la FPostC la que realment ha condicionat els resultats de la capa. 
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Gràfic 33. Percentatge de restes identificades a nivell d’espècie en funció del moment de la fragmentació 

per a la capa 14. 

 

La diferència en el nombre de restes per quadre podria ser la causa de la 

diversitat que s’observa al Gràfic 34, on s’expressen les freqüències relatives de restes 

de cereal senceres i fragmentades per quadre. A nivell general observem una 

fragmentació en torn del 50%, com ja havíem comentat, excepte en el cas del quadre 

G8, probablement perquè va ser excavat durant dues campanyes i el trampling recent i 

l’exposició a l’intempèrie l’han afectat decisivament. 
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Gràfic 34. Percentatges relatius de restes de cariòpside senceres i fragmentades per a la capa 14. 
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Gràfic 35. Percentatges de restes senceres per a cada espècie de cereal i per quadre estudiat de la capa 

14. 

 

La comparació del percentatge de restes senceres per espècie i quadre (Gràfic 

35) també es veu afectat pel baix nombre de restes dels quadres F8 i G8. El blat nu es 

manté, com en d’altres capes, com l’espècie amb més percentatge de restes senceres. 

D’altra banda, l’ordi nu presenta un 100% de restes senceres al quadre I7, però 

probablement es deu al fet que només se n’han identificat tres restes, totes tres senceres. 

En general, però, i com es pot observar al quadre I7, totes les espècies presenten nivells 

elevats de restes senceres.  

Tot seguit avaluarem l’estat de preservació de les restes carpològiques de la capa 

per tal d’acabar de concretar els efectes dels processos postdeposicionals visibles en el 

registre. 

L’ordi vestit presenta un estat variable de conservació, entre sobrerodat i 

semiintacte. En alguns casos l’hem trobat espellofat. L’ordi nu està semirodat. Els blats 

estan molt més rodats als quadres F8 i G8 que a I7, on es presenten semiintactes. Podria 

ser que aquest rodament de les restes dels quadres F8 i G8 s’hagi produït durant el seu 

emmagatzematge fins que les hem estudiat. Només tenim algun cas de llavor esclatada 

per acció del foc en espelta bessona al quadre G8. La llentia es presenta semiintacte i la 

llavor de llentiscle està intacta. Tot plegat ens indica unes temperatures de combustió no 

excessivament elevades. Les restes s’haurien malmès amb posterioritat a la seva 

combustió i, donat que les trobem desigualment rodades fins i tot en un mateix quadre, 

creiem que han estat malmeses durant el procés d’emmagatzematge (novament les 

restes del quadre I7, tractades per nosaltres mateixos, es trobaven en millor estat de 

preservació). 
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L’adherència o no adherència dels embrions no es dóna amb cap patró particular, 

com ja hem anat veient a totes les capes, de manera que totes les espècies tenen llavors 

amb embrió i d’altres que l’han perdut. Només hem recuperat, d’altra banda, un sol 

embrió desprès al quadre G8. 

Per acabar, hem de recordar que no disposem d’estudis de micromorfologia de 

sediments ni faunístics per aquesta capa, els quals ens permetrien concretar els agents 

tafonòmics patits des de la deposició de les restes.  

Donats els problemes de mostreig i de conservació esmentats cal considerar que 

possiblement les dades no siguin representatives de la capa. Malgrat això analitzarem 

les dades disponibles per tal de plantejar, eventualment, algunes hipòtesis sobre els 

processos de treball implicats en la generació de les restes estudiades.   

Tal i com reflecteix el Gràfic 36, tenim una situació similar a la de la capa 13 pel 

que fa a variabilitat taxonòmica, ja que els resultats del quadre I7 i els del total de la 

capa són pràcticament iguals perquè I7 concentra totes les restes. Es pot observar que el 

blat nu i l’espelta bessona dominen el conjunt, amb un percentatge per primera vegada 

lleugerament superiors per al blat nu, al contrari del que semblava veure’s pel que fa a 

nombre de restes. L’espelta petita manté el seu rol, amb un percentatge al voltant del 

15%. Els ordis, en canvi, es veuen molt reduïts però sempre presents. 
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Gràfic 36. Percentatges relatius del NMI dels cereals de la capa 14 per unitats d’anàlisi. 

 

Si bé hem de tenir en compte que els quadres són unitats d’anàlisi arbitràries, la 

dispersió de les restes en ells ens permet com a mínim tenir una idea de la seva 

presència en el jaciment (concentrada o dispersa). Aixi doncs, el blat nu i l’espelta 
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bessona estan presents en 3 dels quatre quadres (F8, G8 i I7) mentre que la resta de 

cereals només s’han trobat en dos quadres cadascun.  

Finalment, la densitat només ha pogut ser avaluada per al quadre I7. Els resultats 

indiquen una densitat de 13 restes per litre, una quantitat que, tot i ser menor que 

l’obtinguda a la capa 13, és prou important. 

Pel que fa a les restes d’espigueta de cereals domèstics, és especialment 

interessant en aquesta capa la recuperació de la base d’espigueta d’Hordeum sp més 

antiga de la cova. Només tenim dues restes d’aquest tipus a la capa (aquesta d’ordi i una 

d’espelta bessona), i ambdues del quadre I7 (recordem que a la capa 13 també hem 

recuperat totes les restes d’espigueta en aquest quadre). 

Pel que fa a restes de plantes conreades que no són cereals, és molt significativa 

la presència de la llentia (Lens culinaris), amb una llavor sencera recuperada al quadre 

I7. És la lleguminosa conreada més antiga de la cova. 

Finalment, també tenim una sola resta, aquest cop al quadre G8, de llentiscle 

(Pistacia lentiscus) la qual és poc representativa a nivell quantitatiu. 

 

CAPA 15 

La capa 15 s’ha excavat com a sondeig en els quadres F8, G8 i H821. El quadre 

F8 es va excavar al 1997, el G8 al 1997 i 1998, l’H8 al 2001. Es va recuperar el 100% 

del sediment dels quadres F8 i G8. Els sediments van ser tractats per l’equip 

d’excavació tal i com hem especificat a l’apartat 3.3.  

A la taula 22 presentem els resultats de la identificació carpològica per a la capa 

15. Hem identificat quatre tàxons en les 33 restes recuperades i estudiades: 3 de blats 

domèstics (Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum i Triticum monococcum) i un 

de planta silvestre (Pistacia lentiscus). Tots aquests tàxons els ha proporcionat el quadre 

G8, ja que d’F8 només n’hem recuperat un fragment indeterminat. 

El nombre de restes és molt baix i impossibilita la seva interpretació com a 

conjunt independent. És per això que considerarem els resultats d’aquesta capa a nivell 

qualitatiu i els interpretarem conjuntament amb els de les capes 13 i 14 per plantejar els 

processos de treball agrícoles i de gestió forestal durant el neolític antic epicardial.  

 

                                                 
21 Aquesta capa sembla esgotar-se precisament a la línia dels H i ja no la trobem als quadres I, on es passa 
directament de la capa 14 a la 17. 
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Fig. 47. Superfície excavada i mostrejada de la capa 15. 

 

CAPA 15 PART REPRESENTADA F8  G8  TOTAL  
Triticum aestivum/durum sencers   2 2 

TOTAL RESTES   2 2 
TOTAL NMI   2  2 

Triticum dicoccum sencers   3 3 
Fragments postc   3 3 
Fragments prec   1 1 

TOTAL RESTES   7 7 
TOTAL NMI   5  5 

Triticum monococcum Fragments prec   1 1 
TOTAL RESTES   1 1 

TOTAL NMI   1  1 
Triticum sp. Fragments postc   20 20 
Pistacia lentiscus sencers   2 2 
Indeterminat fragment 1   1 

TOTAL 1 32 33 
N. tàxons  0 4 4 

 

Taula 22. Resultats de la determinació carpològica de la capa 15. 
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4.2.1.7. La capa 12. El fumier d’inicis del NAEP  

 

La capa 12 és un nivell atribuït a inicis del NAEP, considerat per l’equip 

d’investigació de Can Sadurní com uns inicis del Neolític Mitjà (Blasco et alii, 2005b). 

Es creu que podria ser un “fumier” (Edo, Blasco & Villalba, 2004), és a dir, que 

s’haurien cremat controladament les restes d’un període d’estabulació a l’interior de la 

cova per tal de desinfectar-la i procedir a la subsegüent ocupació (Edo, com.pers.). Les 

restes recuperades són molt escasses. 
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Fig. 48. Superfície excavada i mostrejada de la capa 12. 

 

Únicament tenim restes recuperades del quadre G8, el qual va ser excavat al 

1998. La seva adscripció, emperò, no és clara. Els sediments van ser flotats per l’equip 

d’excavació seguint la metodologia explicada al capítol 3.3.  
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 Tres han estat els tàxons recuperats en aquesta capa (Taula 23), tots tres de 

cereals domèstics : ordi nu (Hordeum vulgare var nudum), blat comú/dur (Triticum 

aestivum/durum) i espelta bessona (Triticum dicoccum). Les restes presenten un 

rodament elevat i només l’espelta bessona ha proporcionat cariòpsides senceres. El total 

de restes és de 20, un número excessivament escàs per permetre’ns estudiar aquest 

conjunt. La baixa quantitat de restes recuperades i la seva difícil contextualització 

impedeix la seva interpretació en l’estat actual de la investigació, motiu pel qual aquí 

només es presentaran els resultats de la determinació carpològica. 

 

CAPA 12 
PART 
REPRESENTADA TOTAL NMI 

Hordeum vulgare var nudum fragment postc 1 1 
Triticum aestivum/durum fragment postc 2 1 
Triticum dicoccum sencer 4 4 
Triticum sp. fragment postc 11   
Indeterminat fragment 2   

TOTAL 20 6 
 

Taula 23. Resultats de la determinació carpològica de la capa 12. 

 

4.2.1.8. Les capes 11 i 11b. El NAEP 1. 

 
La capa 11 és rica en material arqueològic i s’atribueix culturalment al Neolític 

Antic Evolucionat Postcardial 1. Disposem de diverses datacions radiocarbòniques 

d’aquesta capa però la datació considerada més bona per part de l’equip d’excavació 

(Blasco et alii, 1999), és una de la capa 11b que ha donat 5700±110 BP (4885-3875 cal 

BC). És la primera de les capes aquí tractades que no s’ha excavat com a sondeig, si bé 

tampoc s’ha excavat en tota l’extensió oberta del jaciment, com es pot veure a la figura 

49. 

El mostreig de sediments que s’ha dut a terme en aquesta capa ha estat molt 

irregular. Durant les primeres campanyes d’excavació de la cova (1978-1983) es van 

excavar alguns quadres però no se’n va recollir el sediment. Cal precisar, però, que els 

quadres que es van excavar eren precisament els de la zona més conflictiva22 (línia dels 

3, 4 i 5), de manera que, encara que s’haguessin recuperat restes carpològiques, la seva 

adscripció hauria estat dubtosa. Posteriorment, com ja hem comentat a l’apartat 3.3., 

entre 1993 i 1998 l’equip va disposar d’una màquina de flotació a l’exterior del 

jaciment, fet que va facilitar que es flotessin els sediments de tots els quadres que es van 
                                                 
22 La problemàtica estratigràfica d’aquesta capa s’ha desenvolupat a bastament al capítol 4.1.3. 



 161

excavar total o parcialment durant aquest període. Els quadres que es van excavar i 

flotar al 100% van ser F7, F8, F9, G8, H7 i I4 (marcats en gris fosc a la taula 24). Els 

quadres que, en canvi, no es van esgotar durant aquest període i es van acabar 

posteriorment, o bé que s’havien iniciat abans del 1993 (amb la qual cosa part del 

sediment no es va flotar), són G6, H6, H8, H9, I5, I8 i I9. D’aquest quadres no sabem el 

percentatge de sediment que es va flotar, ja que en cap cas es van mesurar el volum de 

sediment tractat.  

En resum, creiem que les dades proporcionades per aquests quadres poden no 

ser representatives del conjunt preservat i, per tant, caldrà valorar-les a nivell qualitatiu 

únicament. 
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Fig. 49. Superfície excavada i mostrejada de la capa 11. 

Hem realitzat submostrejos dels residus de 0,5 mm d’alguns quadres. S’ha triat i 

estudiat el 20% dels residus d’aquest garbell dels quadres F9, H8 i I8, el 25% d’una de 
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les mostres d’I4 (96CS-I4-IIa-11-10 D) i, finalment, del quadre G8 es va fer el 20% de 

la mostra 98CS-G8-IIf-11-1 D i el 10% de la 97CS-G8-IIg-4 D23. 

 

CAPA 11 1978-1983 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004
F5 E           
F6           E 
F7  E/M E/M         
F8   E/M  E/M       
F9    E/M        
G3 E           
G5 E           
G6 E E/M E/M         
G7 E           
G8     E/M E/M      
G9       E E    
H3 E           
H5 E           
H6  E/M       E   
H7   E/M         
H8     E/M E/M E     
H9     E/M   E    
I3 E           
I4    E/M        
I5 E   E/M        
I6         E   
I7         E   
I8    E/M E/M  E E    
I9    E/M E/M     E  

 
Taula 24. Relació de l’excavació i mostreig dels quadres de la capa 11 per campanya. E: excavat sense 

recuperar el sediment; E/M: excavat i 100% del sediment recuperat. 

 

S’han recuperat un total de 1251 restes per a aquesta capa, les quals han 

proporcionat 20 tàxons. Un total de vuit tàxons són plantes domèstiques: 5 de cereals 

(tres corresponen a blats: Triticum aestivum/durum Triticum dicoccum i Triticum 

monococcum; dos a ordis: Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var nudum) i tres 

lleguminoses: guixol/guixa (Lathyrus cicera/sativus), la llentia (Lens culinaris) i el 

pèsol (Pisum sativum). Les males herbes estan representades per set taxons: margall (cf 

Bromus sp), apegalós (Galium aparine), malva (Malva sp), presseguera borda 

(Polygonum lapathifolium), silene (Silene sp.), trèvol (Trifolium sp) i Vicia sp. Per 

últim, tenim representades cinc plantes silvestres: arboç (Arbutus unedo), pi (Pinus sp), 

                                                 
23 Hem especificat les sigles dels residus submostrejats dels quadres I4 i G8 perquè la resta de residus de 
mig mil·límetre d’aquests quadres han estat triats i estudiats al 100%. 



 163

llentiscle (Pistacia lentiscus), roure/alzina (Quercus sp) i raïm silvestre (Vitis vinifera 

subsp. sylvestris). A la taula 25 mostrem els resultats de la determinació carpològica 

especificant les espècies, el nombre de restes per quadre de cadascuna en funció de la 

part representada, el NMI per quadre i el percentatge d’ubiqüitat de cada tàxon. 

CAPA 11 PART REPRESENTADA F7 F8 F9 G6 G8 H6 H7  H8  H9  I4  I5  I8 I9 TOTAL 
Hordeum vulgare sencers   8     1     1   1       11

fragments postc 1 2                       3
TOTAL RESTES 1 10 1 1   1   14

NMI 1 10 1 1   1   14
Hordeum vulgare var 
nudum 

sencers 1 5 3 2 4 1 1 1 1 1   2 1 23
fragments postc   12 3   2 1   7       2   27

TOTAL RESTES 1 17 6 2 6 2 1 8 1 1   4 1 50
NMI 1 12 5 2 5 2 1 5 1 1   4 1 40

Triticum aestivum/durum sencers 2 36 4 3 22   4 15   2 3 4 3 98
fragments postc   10 4   6     4 3 1 1 2   31

TOTAL RESTES 2 46 8 3 28 4 19 3 3 4 6 3 129
NMI 2 41 7 3 27 4 17 2 3 4 6 3 119

Triticum dicoccum sencers 1 13     4   1 3   1 2 3 1 29
fragments postc   9 1   2     7     1 2   22

TOTAL RESTES 1 22 1 6 1 10   1 3 5 1 51
NMI 1 18 1 6 1 9   1 3 5 1 46

Triticum monococcum sencers         1     1   1   2   5
fragments postc         1     1   1       2

TOTAL RESTES 2 2   2   2 8
NMI 2 2   2   2 8

Triticum sp. fragments postc   25     11     15   1 2 5 1 60
Hordeum sp. fragments postc   2 1   1                 4

base d'espigueta (fragment)       1                   1
Hordeum/Triticum fragments postc 3 19 5   27     24 3 1   2 1 85
Lathyrus cicera/sativus sencers         1                 1
Lens culinaris sencers 1       1                 2
Pisum sativum sencers 1   1   1     3           6
cf Bromus sp. sencers               1           1
Cariophilliaceae sencers                 1         1
Galium aparine sencers               1           1
Leguminosae 
(papilionaceae) fragments               1 1         2
Malva sp. sencers                         2 2
Polygonum lapathifolium sencers                       1   1
Polygonum sp. fragments               1           1
Polygonaceae sencers     1                 1   2
Silene sp. sencers       1                   1
Trifolium sp. sencers                   1       1
Vicia sp. fragments               1           1
Vicia/Lathyrus fragments   1                       1
Arbutus unedo Fruit sencer   4   8 1   27 15   5 9 1   70

Fragment de fruit   86 7 71 19   109 167   51 90 7   607
Pinus sp. fragment d'escama   1                   1 1 3
Pistacia lentiscus llavor sencera 2 4 2       1 3 3 1   2 2 20
Quercus sp. fragment de cotiledó 1 1 1         1   1       5
Vitis vinifera subsp 
sylvestris llavor sencera   1           1           2
Cenococcum sp individus       1       1   7 2 1   12
Indeterminat fragments 1 1 1 15 18   2 2   18 15 3 6 82

 TOTAL 14 240 34 102 123 2 145 277 12 94 139 41 28 1251
 N.Tàxons 8 9 8 4 9 1 5 14 3 9 3 8 6 20

 
Taula 25. Resultats de la determinació carpològica de la capa 11. 
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 El Gràfic 37 representa la relació entre el nombre de tàxons i el nombre de restes 

estudiades. A nivell general sí que va augmentant el nombre de tàxons obtinguts a mida 

que s’incrementa la quantitat de restes estudiades, exceptuant alguns casos particulars 

on poques restes proporcionen un nombre elevat de tàxons (F7, F9 o I8). Tanmateix, no 

hi ha cap quadre que hagi proporcionat un nombre destacable de tàxons no presents en 

la resta d’unitats. Així doncs, sembla que per aquesta capa l’estudi de mostres més 

grans tampoc es tradueix en una millora qualitativa de la informació obtinguda. Aquesta 

dada ens permet plantejar que un mostreig a nivell extensiu podria ser efectiu sense 

haver de tractar el 100% del sediment. Al Gràfic 38 mostrem com a partir de les mostres 

estudiades sembla indicar-se que un major nombre de restes analitzades no s’acaba 

traduint en una millor relació entre el nombre de tàxons obtinguts i el nombre de restes.  
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Gràfic 37. Relació entre el nombre de restes estudiades per unitat d’anàlisi, el nombre de tàxons  

obtingut i el nombre de tàxons de cada unitat que no apareixen en la resta de quadres de la capa 11 

(quadres ordenats en funció del nombre de restes estudiades). 

 

L’estudi dels processos tafonòmics té un especial interès en aquesta capa tenint 

en compte que l’equip d’excavació considera que els sediments que la constitueixen 

poden haver estat aportats per l’aigua des de l’exterior o des de l’entrada de la cova. 

Hem de tenir en compte que la sedimentació a la terrassa exterior durant aquest període 

arriba a 1 metre de potència en algun punt. Aquesta sedimentació creiem que pot 

respondre a una erosió molt elevada de la vessant de la muntanya on es troba la cova. 

Els materials erosionats serien probablement transportats i depositats en la terrassa de 

l’exterior de la cova i probablement també a l’interior. Per tal d’avaluar tots aquests 
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processos, com hem fet fins ara amb totes les capes, analitzarem la fragmentació de les 

restes i el seu estat de preservació. 
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Gràfic 38. Ratio entre tàxons i nombre de restes per a la capa 11. 
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Gràfic 39. Percentatge relatiu del grau d’identificació dels fragments de cereals domèstics de la capa 11. 

 

Un 58,46% de les 401 restes de cariòpside presents al conjunt són fragments. El 

percentatge no és tan elevat com en d’altres capes però tot i això és considerable, 

especialment si tenim en compte que poc més d’un 35% dels fragments han estat 

determinats a nivell d’espècie i només un 27% a nivell de gènere (Gràfic 39). Un 36% 

del conjunt han quedat en el genèric grup d’Hordeum/Triticum pel seu pobre estat de 

preservació. En les capes estudiades fins ara aquest percentatge de no identificats a 

nivell de gènere era d’entre un 0 i un 3%. 

 Aquesta és també la primera capa on no hi ha FPreC i, per tant, tota la 

fragmentació s’ha produït per algun agent postdeposicional. 
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 Una de les majors dificultats que tenim en analitzar la fragmentació d’aquesta 

capa és la diferència en nombre de restes de cariòpside que hi ha entre quadres (Gràfic 

40), amb un quadre (F8) amb 141 restes, dos (G8 i H8) amb unes 8024 i deu quadres, la 

majoria dels quals no sobrepassen les 20 restes. Els tres quadres amb més restes es 

mouen en percentatges de restes fracturades d’entre un 55 i un 75%, més elevades que 

la majoria de casos (Gràfic 41). En aquesta capa no podem justificar el grau de 

fragmentació per l’excavació dels quadres en més d’una campanya, ja que les restes en 

la majoria de quadres són molt escasses i els resultats no es mostren clars. Aixi doncs, 

tenim un 100% de restes senceres al quadre H7, excavat en una campanya, i al G6, 

excavat en dues. O bé podem esmentar el cas del quadre I9, excavat en dues campanyes 

però amb un percentatge de restes senceres superior a tots els quadres excavats en una 

campanya excepte H7.  
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Gràfic 40. Nombre de restes de cariòpside per unitat d’anàlisi de la capa 11. 

 

El Gràfic 42, on es presenten els percentatges de restes senceres per a cada 

espècie i quadre, mostra algunes peculiaritats respecte a les capes anteriors. Diversos 

quadres presenten percentatges del 100% de restes senceres per a moltes de les espècies 

presents. D’altra banda, si observem els tres quadres amb més restes, presenten un 

panorama diferent, amb uns percentatges de restes senceres més moderats. Creiem, 

doncs, que la raó de les diferències en l’estat de fragmentació poden ser resultat de la 

tria, ja que aquesta va poder estar orientada a l’obtenció de restes senceres i, per tant, 

involuntàriament, hauria esbiaixat el registre de manera irreversible. 

                                                 
24 Hem de recordar que el sediment dels quadres F8 i G8 va ser flotat al 100%, generant així un major 
volum de restes carpològiques. 
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Gràfic 41. Percentatge de restes senceres i fragments de cereals de la capa 11. 
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Gràfic 42. Percentatges de restes senceres per a cada espècie de cereal i per quadre estudiat de la capa 

11. 

 

 En els tres quadres esmentats (F8, G8 i H8) s’observen dos trets bàsics: l’ordi 

vestit supera en percentatge de restes senceres a la resta d’espècies i el blat nu es manté 

en un 80% de restes senceres, un percentatge similar a l’observat a la resta de capes 

treballades anteriorment. 

 En conclusió, no podem determinar a partir del registre present les causes de la 

fragmentació de les restes aquí estudiades. Creiem que el NMI es veurà directament 

afectat per la tria dels residus, ja que sembla que es va orientar bàsicament a les restes 

senceres i, conseqüentment, la freqüència relativa de cada espècie també es veurà 

afectada, especialment la d’aquelles amb una major fragmentació. No podrem confirmar 

aquestes asseveracions fins que obtinguem nous resultats d’aquesta capa. 
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 Abans de finalitzar amb l’anàlisi de la fragmentació de les restes creiem que és 

necessari fer un breu esment de la fragmentació observada en les cireres d’arboç, un 

dels tàxons més importants de la capa. Al gràfic 43 oferim els resultats de la comparació 

entre freqüències relatives de fruits sencers i fragments de fruit per quadre. 

Aproximadament un 90% de les restes recuperades són fragments i únicament el quadre 

H7 presenta uns resultats millors (80%) en relació a la resta. És un cas interessant el 

d’aquest quadre ja que és un dels que ha proporcionat més restes i més senceres, tot i 

que no podem explicar-ne els motius. D’altra banda, F8, G8 i H8 tenen els percentatges 

més baixos de fruits sencers, en la mateixa línia que els resultats presentats en el cas 

dels cereals.  
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Gràfic 43. Freqüències relatives de fruits sencers i fragments de fruit d’arboç de la capa 11. 

  

 Les restes de cereal d’aquesta capa, presenten, en general, un aspecte més rodat 

i, en alguns casos, una major degradació dels teixits interns de les granes. Quan 

observem les restes a nivell particular, però, la variabilitat present és molt elevada en les 

que tenen un nombre de restes prou significatiu (no és el cas de l’espelta petita, amb 

només 8 restes recuperades). Així doncs, la majoria d’espècies tenen exemplars intactes, 

semiintactes, semirodats, rodats i sobrerodats. L’espelta bessona i el blat comú/dur són 

les espècies aparentment més perjudicades. En canvi, el pèsol, la llentia i el llentiscle es 

presenten molt poc o gens rodades. Així doncs, no creiem que sigui la composició del 

sediment el que ha provocat l’estat actual de les restes, ja que aquest no és uniforme. 

Tampoc creiem que sigui el tipus d’emmagatzematge, ja que aquest es va dur a terme de 

la forma adequada. És possible, doncs, que sigui degut al transport de les restes per 
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algun agent com l’aigua, provocant-ne la seva desintegració i rodament parcial o total, 

depenent dels casos. Tanmateix, ens manquen estudis que ho corroborin i haurem de 

deixar aquest aspecte per a futurs treballs. 

 Aquest conjunt presenta algunes particularitats respecte als precedents pel que fa 

a variabilitat taxonòmica. En primer lloc, apareix una nova espècie cultivada: el pèsol 

(Pisum sativum). D’altra banda, el tàxon amb més restes no és una espècie cultivada 

sinó l’arboç (Arbutus unedo). I, finalment, el nombre de llavors de llentiscle (Pistacia 

lentiscus)  és molt significatiu (superior al de diverses espècies conreades). 
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Gràfic 44. Percentatges relatius de restes carpològiques de plantes conreades, males herbes i plantes 

silvestres de la capa 11. 

 

La novetat més important d’aquesta capa, però, és que el conjunt de les restes de 

plantes silvestres sumen quasi el 75% del total de restes, reduint les plantes conreades a 

poc més del 25% (Gràfic 44). Tot seguit avaluarem aquestes dades tractant les restes de 

plantes conreades, males herbes i plantes silvestres individualment. 

5 dels 7 tàxons de plantes conreades són cereals. A la Taula 43 reflectim el 

càlcul del NMI per espècie i quadre per tal de poder comparar, posteriorment, la 

variabilitat taxonòmica en cadascuna d’aquestes unitats, tot i que ja hem dit que els 

resultats d’aquesta capa són poc representatius a nivell fins i tot de freqüències relatives 

(pel decalaix que creiem que existeix entre el conjunt preservat de restes i el conjunt 

recuperat que hem pogut estudiar). 

 Com es pot veure al Gràfic 45, l’espècie predominant a la capa 11 pel que fa a 

NMI és el blat nu, superant el 50% del total. L’espelta bessona i l’ordi nu pràcticament 

tenen la mateixa significació, al voltant d’un 20%, mentre que l’espelta petita i l’ordi 

vestit es troben al voltant del 5% cadascun. El conjunt té dues lectures: d’una banda, els 

blats continuen representant un 75% del conjunt dels cereals (una xifra més baixa que 

durant el neolític antic cardial i epicardial però encara molt important); d’altra banda, 
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els cereals nus representen el 70% del total de NMI, reduint l’ordi vestit, l’espelta petita 

i l’espelta bessona a un modest 30%. Aquesta dada és econòmicament d’una gran 

rellevància, com desenvoluparem al capítol 4.2.2. 
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Gràfic 45. Freqüències relatives de les restes de cereals de la capa 11. 
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Gràfic 46. Percentatges relatius per quadre del NMI dels cereals domèstics de la capa 11. 

 

Si observem la variabilitat taxonòmica per quadre (Gràfic 46) constatarem 

immediatament que el blat nu és l’espècie millor representada tant espacialment com en 

el nombre de restes, juntament amb l’ordi nu (ambdues es presenten de forma molt 

homogènia, per pràcticament tota la superfície mostrejada). L’espelta bessona es troba 

en el 77% dels quadres però sempre la trobem en percentatges baixos. L’espelta petita i 

l’ordi vestit es mantenen en un segon pla, presents només en un 31% i un 38% dels 

quadres, respectivament, i amb una presència poc important en la majoria dels casos 

(excepte a F7 on l’ordi vestit suposa un 20% del total i a I4 on l’espelta petita representa 

al voltant del 25% del total). A nivell espacial destaquen els quadres de la línia dels 8, 

on tenim presents els 5 tàxons de cereals domèstics en dos d’ells (G8, H8 i I8) i 4 en els 
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altres dos (F8). També destaca de forma aïllada I4, amb uns percentatges relatius 

diferents a la resta de quadres per motius que ara per ara desconeixem. 

Les restes d’espiga o espigueta són absents pel que fa als blats, mentre que tenim 

una única resta de raquis d’ordi (Hordeum sp) al quadre G6, on a nivell carpològic 

només ha aparegut ordi nu. 

Les úniques plantes conreades no van ser els cereals, com ja hem dit. També 

tenim tres espècies de lleguminosa: el Lathyrus cicera/sativus (guíxol/guixa), el pèsol 

(Pisum sativum) i la llentia (Lens culinaris). El pèsol és l’espècie més important pel que 

fa a nombre de restes (representa el 75% de les restes de lleguminosa) i d’homogeneïtat 

en la superfície estudiada (present en un 31% dels quadres). De fet, en tres dels quatre 

quadres on apareix (H8, F7 i F9) fins i tot és més significatiu que l’espelta petita. 

Creiem, doncs, que la seva presència no ha de ser en absolut menystinguda. 

Les males herbes de la capa 11, tot i ser interessants a nivell qualitatiu, es veuen 

representades per molt poques restes (16) (Taula 25) i es troben molt disperses encara 

que sembla mostrar una concentració al sector oest (quadres H8, H9, I8 i I9). En aquesta 

zona s’han recuperat 11 de les 16 restes i s’hi troben representades totes les famílies 

presents al conjunt.  

Dels cinc tàxons de plantes silvestres recuperats, l’arboç (Arbutus unedo) i el 

llentiscle (Pistacia lentiscus) són els més importants en nombre de restes i pel que fa a 

la homogeneïtat amb la qual s’han trobat (ambdós són presents a un 70% dels quadres). 

En canvi, les restes d’escama de pinya de pi són molt escasses, igual que les restes de 

gla i raïm silvestre, i sempre apareixen acompanyades d’alguna de les dues espècies més 

importants ja esmentades. F8 és l’únic quadre que ha proporcionat restes de tots els 

tàxons, mentre que H8 ha proporcionat restes de tots excepte de pi. 

 

CAPA 11B 

 

La capa 11b és el nivell de pedres i blocs que constitueix la base de la capa 11, 

com ja hem dit anteriorment. Només s’ha pogut documentar en uns pocs quadres (7) 

excavats durant el 2002 i el 2003, i únicament es va recuperar el sediment d’un d’ells, el 

quadre I8. Aquest quadre va ser excavat durant les dues campanyes esmentades però 

només tenim restes de la campanya del 2003. Donat que el sediment, com en d’altres 

ocasions, no va ser mesurat, no sabem ni la quantitat de sediment flotat ni quin 

percentatge significa respecte el total del sediment del quadre. Totes les restes 

presentades aquí, a més, procedeixen de la revisió que vam dur a terme dels residus de 
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flotació dels garbells d’1 i 0’5mm, així com de la revisió dels materials considerats 

antracològics, de manera que és possible que no disposem de totes les restes realment 

recuperades d’aquest quadre. 
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Fig. 50  Superfície excavada i mostrejada de la capa 11b. 

 

Creiem que no podem valorar econòmicament les restes proporcionades per 

aquesta capa, així que les considerarem a nivell qualitatiu i en relació a la capa 11.  

El quadre I8 ha proporcionat 16 restes, majoritàriament fragments, de les quals 

hem obtingut tres tàxons (Taula 26): dos d’espècies domèstiques de cereals (Hordeum 

vulgare i Triticum aestivum/durum) i un de planta silvestre, l’arboç (Arbutus unedo). 

Són dades, en realitat, coherents amb el que ja hem vist a la capa superior, on 

predominava el blat nu com a espècie conreada i l’arboç com a espècie silvestre, amb la 

qual cosa no ens aporta cap informació nova. 

 

 

     Zona  en   

excavació 
 Zona 

excavada 

  % indeterminat 
de sediment 
recuperat. 



 173

CAPA 11B 
PART 
REPRESENTADA TOTAL  

Hordeum vulgare sencer 1 

Triticum aestivum/durum 
sencer 1 

Fragment postc 1 
Triticum sp. Fragment postc 3 
Hordeum/Triticum Fragment postc 7 
Arbutus unedo individu 1 

fragment 2 
TOTAL 16 

 
Taula 26. Resultats de la determinació carpològica de la capa 11B. 

 

4.2.1.9. Les capes 10 i 10b. El NAEP 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Superfície excavada i mostrejada de la capa 10. 
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CAPA 10 
PART 
REPRESENTADA D7 D8 D9 E7 E8 F8 F9 F10 G10 H9  H10  I7  I8  I9  I10 I11 TOTAL  

Hordeum vulgare var 
nudum 

sencers  1                1  2
fragments postc 1 1        1          3

TOTAL RESTES 1 2        1       1  5
NMI 1 2        1       1  5

Triticum 
aestivum/durum 

sencers      3 3
fragments postc 1        1   1   1   1 5

TOTAL RESTES 1        1   1   1   3 1 8
NMI 1        1   1   1   3 1 8

Triticum dicoccum sencers   1      1       2   1 5
fragments postc 2   3    1          3  9

bases d'espigueta
(fragment)        3            1  4

TOTAL RESTES 2  1 3    4 1       2 3 1 1 18
NMI 2  1 3    1 1       2 3 1 14

Triticum monococcum sencers      1  1  1       1 1 2 7
fragments postc 1         1          2

TOTAL RESTES 1     1  1  2       1 1 2 9
NMI 1     1  1  2       1 1 2 9

Triticum sp. fragments postc 3 1  4     1       1   2  12
embrió            1        1

bases d'espigueta
(fragment)        3             3

Hordeum/Triticum fragments postc  2      1             3
Lens culinaris sencera     1                1
Pisum sativum sencer            1        1
Leguminosae 
(papilionaceae) 

fragment
 1      1 1   1       1  5

Solanum nigrum sencer        1            1  2
Vicia sp. fragment            1        1
Arbutus unedo fruit sencer       3  1           1 5

fragment       1  1   2       2 6
Olea europaea cf var 
sylvestris 

fragment
     1 1

Pistacia lentiscus sencer 1    1 1    1   1 2    7
Cenococcum sp individu         1            1
Indeterminat fragment    1 3   15    1       6 4 31

 TOTAL 9 6 1 8 5 2 4 26 7 4 8 1 6 5 16 11 119
 N. restes/l 0,9 0,6 0,1 0,8 0,5 2,6 0,7  0,8    1,6 1,1
 N.tàxons 5 1 1 1 2 2 1 3 3 3 4 1 3 3 5 4 11

 
Taula 27. Resultats de la determinació carpològica de la capa 10. 

 

La capa 10 constitueix l’última capa de Can Sadurní abans dels enterraments del 

període neolític final/calcolític de les capes 9 i 9b, nivell que ja no serà tractat en aquest 

treball. Igual que la capa 11, se sospita que sigui el resultat de l’aportació de sediments 

de l’exterior de la cova per fenòmens d’erosió i transport, potser vinculats a la pluja. La 

potència d’aquesta capa, però, és molt menor. Es correspon amb l’horitzó c de la 
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terrassa exterior, on es van excavar tres sitges d’aquest mateix període durant les 

primeres campanyes d’excavació al jaciment (1978-1983). 

Se n’han excavat 35 quadres però la recuperació del sediment ha estat molt 

desigual. 18 quadres han estat mostrejats, 7 per l’equip d’excavació i 11 per nosaltres. 

Els set quadres que van ser mostrejats per l’equip d’excavació (G6, F8, F9, H9, I7, I8 i 

I9) han estat tractats per flotació en la seva totalitat, havent-ne recuperat el 100% del 

sediment de tots ells. Nosaltres vam dur a terme un mostreig en extensió de 10 litres per 

quadre per tal d’obtenir una mostra qualitativament significativa dels tàxons presents, 

tenint en compte que no es considera que les restes es trobin in situ. La metodologia 

aplicada en cada cas ja ha estat especificada al capítol 3.3.  

Hem pogut recuperar 121 restes carpològiques d’aquesta capa les quals 

pertanyen a 11 tàxons diferents (Taula 27): sis de plantes conreades, d’entre ells quatre 

de cereals (Hordeum vulgare var nudum (ordi nu), Triticum aestivum/durum (blat nu), 

Triticum monococcum (espelta petita) i Triticum dicoccum(espelta bessona)) i dues 

lleguminoses, Pisum sativum (pèsol) i Lens culinaris (llentia); dos de males herbes, 

Solanum nigrum (morella) i Vicia sp.; i tres de plantes silvestres, l’arboç (Arbutus 

unedo), l’ullastre (Olea europaea cf var sylvestris) i el llentiscle (Pistacia lentiscus). 

 El gràfic 47 representa la relació entre el nombre de tàxons i el nombre de restes 

estudiades per a cada unitat d’anàlisi de la capa 10. Podem observar com el nombre de 

restes és extremadament baix per a totes les unitats estudiades (amb un màxim de 26 

restes al quadre F10). D’altra banda, però, cal destacar que els set quadres que han 

proporcionat més restes han estat mostrejats (10 litres per quadre), mostrant, doncs, 

l’efectivitat d’aquest sistema. La relació entre nombre de restes i nombre de tàxons no 

és directament proporcional. Al gràfic 48 es pot observar que no hi ha regularitats pel 

que fa al nombre de tàxons en relació al nombre de restes estudiades. Probablement el 

nombre de restes amb les quals estem treballant és massa baix com per extraure’n 

conclusions fefaents en aquest sentit. Els tàxons nous documentats a cada unitat són 

molt escassos, dada que ens indica que el registre és molt homogeni com a conjunt. 

Tanmateix, quatre quadres han proporcionat nous tàxons (E8, F10, H10 i I10) de gran 

importància econòmica com poden ser el pèsol (H10), la llentia (E8) i l’ullastre (I10). 

Novament hem de puntualitzar que tots aquests tàxons s’han aconseguit gràcies al 

mostreig en extensió que vam realitzar, demostrant l’efectivitat d’aquest sistema en tant 

en quant redueix el volum de sediment a tractar i el temps invertit sense perdre 

excessiva informació. En nivells com aquest, en els quals les restes es troben en posició 

secundària i la seva anàlisi espacial no respon a patrons econòmics sinó a causes 
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tafonòmiques, el mètode aplicat ha de ser funcional a nivell qualitatiu, i creiem que hem 

demostrat que el nostre ho és. 
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Gràfic 47. Relació entre el nombre de restes estudiades per unitat d’anàlisi, el nombre de tàxons  

obtingut i el nombre de tàxons de cada unitat que no apareixen en la resta de quadres de la capa 10 

(quadres ordenats en funció del nombre de restes). 
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 Gràfic 48. Ratio entre tàxons i nombre de restes per a la capa 10 (quadres ordenats en funció del 

nombre de restes). 

 

 L’estudi dels processos tafonòmics patits per les restes arqueobotàniques pot 

contribuir, com hem vist a la capa 11, a l’argumentació a favor o en contra d’hipòtesis 

explicatives de l’origen del nivell arqueològic estudiat. El nombre de restes amb el qual 

treballem per a aquesta capa és reduït però creiem que el seu estudi pot ser igualment 

il·lustratiu per al nostre propòsit. 
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 Un 49’59% (60 restes) de les restes d’aquesta capa són cereals i un 58,33% 

d’aquestes restes són fragments (produïts en la seva totalitat amb posterioritat a la 

combustió). Com podem observar al gràfic 49, però, la fragmentació en aquest cas ha 

estat relativament poc agressiva (tenim el percentatge de fragments identificats més 

elevat de totes les capes estudiades fins al moment). Aquest fet fa que ens preguntem si 

es deu a una més adequada tècnica de recuperació de les restes. Per tal de comprovar-

ho, hem realitzat el gràfic 50, on podem observar els percentatges de fractura per 

quadre. Hem de tenir en compte, però, que si en conjunt ja tractem amb un nombre de 

restes bastant limitat, si analitzem les restes per quadre podrien considerar-se 

estadísticament no representatives. El que s’observa al gràfic és un predomini dels 

fragments, exceptuant casos puntuals que coincideixen amb els quadres que han 

proporcionat menys restes com D9 i F8. Les dades tampoc permeten comprovar una 

millor preservació de les restes en les mostres que hem tractat nosaltres. 
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Gràfic 49. Percentatge relatiu del grau d’identificació dels fragments de cereals domèstics de la capa 10. 
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Gràfic 50. Percentatge de restes senceres i fragments de cereals de la capa 10 (quadres ordenats en 

funció del nombre de restes). 

 

 Igual que hem realitzat per a les capes precedents, és necessari observar si 

aquesta fragmentació ha afectat a totes les espècies de cereal domèstic per igual. Per tal 

de treballar amb xifres el més significatives possibles, tractarem excepcionalment la 

capa com un conjunt, analitzant, doncs, el percentatge de restes senceres per espècie de 

la capa 10 (Gràfic 51). Els resultats tenen una particularitat molt significativa respecte 

les capes precedents. El blat nu es presenta quasi un 65% de fragmentació. Si bé 

podríem argumentar que es deu al fet que treballem amb poques restes, creiem que ens 

podria estar evidenciant un agent postdeposicional diferent als observats fins ara 

(bàsicament generats a partir del procés d’excavació). Aquest nou agent podria ser un 

agent d’erosió i transport, al qual hauria estat més resistent l’espelta petita, amb un 

percentatge de restes senceres pròxim al 80%. 
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Gràfic 51. Percentatge de restes de cereal senceres per espècie (capa 10). 
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 Una dada que no hem utilitzat fins al moment però que creiem que contribueix a 

la nostra investigació és la complementarietat entre els fragments d’una mateixa 

espècie, és a dir, per exemple, que trobem un nombre determinat de fragments 

transversals apicals de blat comú/dur que es corresponguin amb un nombre similar de 

fragments transversals embrionals de la mateixa espècie. Aquest fet seria indicatiu 

d’una possible fracturació de les restes in situ i resultaria en una ratio de NMI per 

nombre de restes baixa, ja que ambdós tipus de fragmentació es complementen a l’hora 

de calcular el NMI. Aquest és el cas de les capes precedents, majoritàriament. En canvi, 

la capa 10 (probablement també pel baix nombre de restes recuperades) té una ratio 

NMI/n.restes d’1. Això vol dir que és bastant probable que les restes no es 

fragmentessin on les hem trobat, ja que ni tan sols existeix complementarietat en els 16 

quadres mostrejats (exceptuant un cas de blat comú/dur, ja que tenim 3 fragments 

transversals apicals i 1 de transversal embrional). 

 Per últim, volem acabar destacant la baixa densitat de restes als quadres tractats 

durant la campanya de l’any 2007 (Taula 27). Són les dades de densitat més baixa de 

tots els nivells estudiats fins al moment a la cova. Tot plegat sembla ser favorable a la 

teoria de la posició secundària de les restes. 

 Per tal d’aportar més dades que ajudin a mantenir o descartar aquesta hipòtesi és 

necessari observar l’estat de preservació de les restes d’aquesta capa. 

 El blat comú/dur i l’espelta bessona són les dues espècies de cereal que 

presenten un grau de rodament més elevat, entre semirodat i rodat, mentre que tant 

l’ordi nu com l’espelta petita es presenten intactes, majoritàriament. El pinyol d’ullastre 

es troba molt rodat, al contrari que els de llentiscle o la llentia, que estan intactes o 

semiintactes. Sembla, doncs, que les espècies de cereal que apareixen més rodades són 

també les més fragmentades, cosa que ens du a pensar que la seva fragmentació pot 

tenir molt a veure amb un agent erosiu. L’anàlisi de la micromorfologia de sediments 

està en curs, de manera que caldrà esperar veure’n els resultats per comprendre millor 

l’estat de preservació de les restes carpològiques. 

 La variabilitat taxonòmica d’aquesta capa és relativament elevada, tenint en 

compte el baix nombre de restes recuperat. Els percentatges relatius dels tipus de plantes 

presents a la capa (gràfic 52) són radicalment diferents als de la capa 11, amb una major 

importància dels tàxons de plantes conreades i males herbes (més relacionats amb el 

cicle agrícola) i una disminució de la freqüència relativa de les restes de plantes 

silvestres, especialment a causa de la gran disminució de restes d’arboç. 
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Gràfic 52. Percentatges relatius de nombre de restes carpològiques de plantes conreades, males herbes i 

plantes silvestres de la capa 10. 

 

Els cereals domèstics d’aquesta capa presenten percentatges un tant diferents a 

les precedents. Creiem, però, que els resultats poden ser poc significatius, no només 

degut als processos postdeposicionals que han patit sinó també al baix nombre de restes 

amb el qual hem de treballar. La fragmentació en aquest cas no ha afectat el càlcul del 

NMI25, ja que, com hem comentat anteriorment, en aquesta capa el nombre de restes es 

correspon amb el NMI, la primera i única vegada que ocorre en el nostre estudi. 

El que observem al gràfic 53 és un predomini dels blats vestits (quasi un 65%), 

destacant el predomini de l’espelta bessona. El percentatge d’ordi nu també cal tenir-lo 

en compte, ja que està en la línia del que ja s’havia vist a la capa 11 (on ocupava un 

18%). 

Només s’ha recuperat un embrió i 7 fragments de base d’espigueta, de les quals 

únicament 3 fragments s’han pogut atribuir a Triticum dicoccum. Aquestes restes 

procedeixen dels quadres de la línia dels 10 (F10, H10 i I10).  

També tenim, d’altra banda, altres plantes cultivades ja conegudes a la zona en 

períodes més antics, com són la llentia (un exemplar al quadre E8) i el pèsol (un 

exemplar al quadre H10). 

                                                 
25  Veure Annex 1. 
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Gràfic 53. Freqüències relatives de les restes de cereals de la capa 10. 

  

 Les males herbes es troben escassament representades en el conjunt en xifres 

absolutes. Tenim dues restes de Solanum nigrum a F10 i I10 i una resta de Vicia sp a 

H10. Les restes de lleguminosa no determinada també es concentren a la línia dels 10 

(F10, G10, H10 i I10), tot i que també tenim una resta a D8. 

 Les restes de fruits silvestres també apareixen espacialment concentrades a la 

zona est. L’arboç apareix als quadres F9, G10, H10 i I11, mentre que la resta d’ullastre 

és del quadre I10. Les restes de llentiscle, en canvi, es troben a la resta de quadres de la 

zona central i nord (D7, E8, F8, H9, I7 i I8). 

  

 CAPA 10B 

La capa 10b és un nivell de grans blocs que constitueix la base de la capa 10. El 

sediment de tres quadres va ser tractat per flotació: F9 (excavat al 1996), H9 (excavat al 

1996) i I9 (al 1996 i 1997). La metodologia de recuperació de les restes 

arqueobotàniques ja ha estat especificada a l’apartat 3.3. 

Les restes proporcionades són escasses (31) però a nivell qualitatiu prou 

interessants, ja que han proporcionat set tàxons, alguns dels quals no teníem 

representats a la capa 10, com són l’ordi vestit (Hordeum vulgare) i la llambrusca (Vitis 

vinifera subsp sylvestris). A la Taula 28 mostrem els resultats de l’anàlisi carpològica 

completa, però aquests no seran descrits perquè són insignificants a nivell quantitatiu. 

Seran valorats qualitativament en l’anàlisi del NAEP 2 a l’apartat 4.2.2.5., ja que creiem 

que les capes 10 i 10b són un conjunt inextricable. 



 182

 CAN SADURNÍ CAPA 10b 
Superfície excavada i mostrejada
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Fig. 52. Superfície excavada i mostrejada de la capa 10b. 

CAPA 10B PART REPRESENTADA F9 H9 I9 TOTAL 
Hordeum vulgare 
  
  

sencers     1 1 
TOTAL RESTES 1 1 

NMI 1 1 
Hordeum vulgare var nudum 
  
  

sencers   2   2 
fragment postc     3 2 

TOTAL RESTES 2 3 5 
NMI 2 2 4 

Triticum aestivum/durum 
  
  

sencers   3   3 
fragment postc 1     1 

TOTAL RESTES 1 3   4 
NMI 1 3   4 

Triticum dicoccum 
  
  

sencers     2 2 
fragment postc 1   2 3 

TOTAL RESTES 1 4 5 
NMI 1 4 5 

Triticum sp. fragment 2 2 4 8 
Hordeum/Triticum fragments   1 11 12 
Solanum nigrum sencers     2 2 

fragment    1  1 
Pistacia lentiscus sencers 2 1 3 6 
Vitis vinifera subsp sylvestris sencers 1    1 
Cenococcum sp individu 1     1 
Indeterminat fragment 1 3 1 5 

TOTAL 7 10 14 31 
N. Tàxons 4 4 5 7 

Taula 28. Resultats de la determinació carpològica de la capa 10B. 
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4.2.2. Entorn i interacció al llarg de les ocupacions 

mesolítiques i del neolític antic a Can Sadurní 
 

Una vegada descrits els resultats d’acord amb la metodologia establerta al 

capítol 3.3.1., estem en condicions d’iniciar, per una banda, la descripció de l’entorn, 

amb les limitacions esmentades, i l’estudi de la interacció amb aquest entorn, és a dir, 

els processos de treball que poden inferir-se a partir de l’estudi de les restes 

arqueobotàniques del jaciment, per a les fases més clares (capes 21, 18, 13-15, 11-11b i 

10-10b). Afortunadament, disposem de resultats antracològics per a les capes 21, 18, 11 

i 10 gràcies a l’anàlisi realitzat per Carmen Mensua i Raquel Piqué, parcialment inèdit, i 

als treballs de Maria Teresa Ros (1991; 1995). Pel que fa a les dades pal·linològiques no 

existeixen estudis concrets de la plana de Begues, com ja hem esmentat, però tenim 

diversos estudis generals de la vessant mediterrània ibèrica (Burjachs & Riera, 1995; 

Pantaleón-Cano et alii, 1995; Riera, 2006), del Garraf (Riera, Esteve & Nadal, 2007) i 

de la desembocadura del Llobregat (Riera, 1995) que poden orientar-nos per conèixer 

les dinàmiques generals de la vegetació durant la prehistòria a la zona. 

 

4.2.2.1. L’aprofitament dels recursos forestals durant el mesolític.  

 

Tradicionalment s’ha considerat que les societats caçadores recol·lectores 

s’adaptaven al seu entorn, de la mateixa manera que es considerava que els animals 

també ho feien. Nosaltres creiem, com ja hem dit al capítol 2, que les estratègies 

organitzatives de la societat i la interacció entre la societat i l’entorn són les que 

determinen els recursos escollits per tal de satisfer les necessitats socials i mantenir el 

sistema productiu i reproductiu dels grups humans. 

Ja hem comentat la problemàtica pròpia dels nivells mesolítics de Can Sadurní a 

l’apartat 4.2.1.1. Tanmateix, creiem que les restes considerades com a pròpies de la capa 

són prou genuïnes com per no dubtar de la seva adscripció i, per tant, vàlides per a 

iniciar un estudi de la percepció i la interacció amb l’entorn de la cova durant aquest 

període. Aquest estudi, emperò, romandrà com a preliminar fins que no es pugui 

excavar tot el jaciment en extensió.  

L’oferta ambiental durant el mesolític a la plana de Begues és difícil d’establir a 

partir de les dades disponibles. Com hem assenyalat, l’anàlisi antracològica s’ha hagut 
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de limitar als carbons que havien estat coordenats durant l’excavació, ja que no és 

possible discernir les contaminacions en els carbons procedents de la flotació. No s’ha 

disposat de restes antracològiques en estratigrafia per al quadre I8 i, per tant, aquest no 

ha estat estudiat. L’estudi antracològic (Gràfics 54 i 55) s’ha efectuat sobre una mostra 

relativament escassa (67 fragments de carbó) i els resultats han proporcionat una 

variabilitat taxonòmica força reduïda (6 tàxons). S’han determinat tant tàxons 

supramediterranis (Prunus sp, Acer sp) com d’altres propis d’alzinars (Arbutus unedo, 

Juniperus sp) i estepa (Cistaceae). El nombre de restes és molt baix i no podem per tant 

establir conclusions sobre les característiques de l’entorn on es va recol.lectar el 

combustible. Acer i Prunus es trobarien amb tota seguretat en les valls més humides i 

ocasionalment barrejats entre les rouredes, mentre que els arbustos haurien conformat el 

sotabosc dels alzinars o s’haurien estès per clarianes i indrets on els sòls no haurien 

permès la instauració de boscos ben constituïts. 

 

Prunus sp
Arbutus unedo
Acer sp 
Cistaceae
Juniperus sp
Leguminosae

 
 

Gràfic 54. Freqüències relatives dels tàxons identificats en l’anàlisi antracològica de la capa 21 (Raquel 

Piqué, inèdit). 

 

Els tàxons observats en l’anàlisi antracològica, tanmateix, no són una fidel 

representació del paisatge, sinó que ens reflecteixen la gestió que es va fer dels recursos 

procedents de l’entorn vegetal de la societat en qüestió. L’anàlisi pol·línica més propera 

que s’ha dut a terme es va fer al delta del Llobregat (Riera, Esteve & Nadal, 2007) i 

descriu un paisatge d’espècies bàsicament caducifòlies (Quercus caducifoli, Corylus sp 

i Acer sp) amb una importància no menyspreable de les espècies perennes. Les 

formacions arbustives quedarien ben representades amb Erica arborea,  Juniperus cf 

oxycedrus i Cistus sp. En general coincideix amb els resultats de l’anàlisi antracològica 
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però manquen en aquesta darrera les quercínies. No creiem que la raó per la qual no les 

trobem sigui que no creixien en l’entorn de Can Sadurní sinó que la mida de la mostra 

estudiada no és representativa. 

Les anàlisis carpològiques (Taula 29) acaben de completar el panorama 

d’espècies representades a l’entorn amb la presència significativa (especialment a nivell 

de freqüència per unitat d’anàlisi) de fragments d’escama de pinya de Pinus sp, les 

úniques evidències de vegetació arbòria de fulla perenne, i de les restes de rosàcies. Per 

altra banda les restes de fruits de Prunus sp confirmen l’aprofitament d’aquest gènere 

com a recurs per part de les societats caçadores recol·lectores. 

Els recursos forestals aprofitats són un mínim de 13 espècies. Totes podrien 

haver-se aprofitat com a combustible, tot i que l’absència de restes de carbó de pi 

planteja la possibilitat que els processos d’incorporació hagin estat diversos. En aquest 

sentit, els fruits indeterminats, els de Pinus, Prunus i de rosàcia també tenen un clar 

valor alimentari. 

 

CAPA 21 
PART 

REPRESENTADA F8 G8 E-VI H8 I8 TOTAL 
Acer sp carbó 8 5 10  23 
Arbutus unedo carbó 1 1  2 
Cistaceae carbó 1   1 
Juniperus sp carbó 2 1  3 
Leguminosae carbó 1  1 

Pinus sp 
fragment d'escama 
de pinya 5  2 1 4 12 

Prunus sp fruit     1 1 
Prunus sp  carbó 5 7 12 1  25 
cf. Rosaceae tipus 1 fruit    1    1 
cf. Rosaceae tipus 1  fragment   1 3    4 
cf. Rosaceae tipus 2  fragment  1  1    2 
fruiter indeterminat fragment  6   5 11 
fruiter indeterminat tipus 1 fragment  9 5  2 3 19 
fruiter indeterminat tipus 2 fragment  3      3 
fruiter indeterminat tipus 3 fragment    9    9 
Indeterminat tipus 4 fragment    1    1 
 N. tàxons 8 5 9 4 3 13 

 
Taula 29. Tàxons obtinguts a partir de de la identificació carpològica i antracològica de la capa 21.  
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Gràfic 55. Freqüències relatives per unitat mínima d’anàlisi de les restes antracològiques de la 

capa 21 (Raquel Piqué, inèdit). 

 

Tenint en compte els problemes de quantificació de les restes de carbó i la seva 

relació amb la quantitat de llenya utilitzada com a combustible és complex avaluar la 

seva significació econòmica, més encara si tenim en compte la baixa quantitat de restes 

i els problemes de la capa pel que fa a les contaminacions.  

 Com es pot observar a Gràfic 54, Prunus i Acer constitueixen el gruix de les 

espècies aprofitades. La resta de tàxons són presents de forma testimonial.  

Un aspecte molt interessant a tenir en compte és el punt d’obtenció dels recursos 

ja que ens permet formular hipòtesis sobre la inversió de treball realitzada. Tenim dues 

comunitats vegetals, com a mínim, representades al registre: d’una banda, els tàxons 

procedents de boscos caducifolis (fruits de rosàcies i fusta d’auró i Prunus); i de l’altra, 

els procedents d’alzinars i estepes (arboç, Juniperus i Cistaceae). Can Sadurní es troba 

en el cantó de solana de la vall de Begues i creiem que és poc probable que la vegetació 

caducifòlia es trobés disponible en abundància en la pròpia vessant de la muntanya, 

especialment si la qualitat dels sòls era similar a l’actual, aspecte desconegut per 

nosaltres en l’estat de la investigació. Probablement, doncs, el punt d’obtenció seria a 

mitja distància (0,5-5 Km). En canvi, els tàxons com Juniperus, Arbutus unedo o les 

Cistaceae podrien haver-se obtingut en l’entorn immediat de la cova, en una distància 

inferior als 100 m, ja que les condicions per al seu creixement serien òptimes (amb les 

reserves anteriorment esmentades). Així doncs, estaríem davant de dues estratègies 

d’obtenció diferents. 

Pel que fa a la modalitat d’obtenció de la fusta cal destacar que la seva extracció 

directa dels arbres s’hauria hagut de dur a terme mitjançant eines de pedra. Tant l’auró 
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(Acer) com els Prunus es caracteritzen per tenir una fusta dura. Tanmateix, l’estudi del 

material lític es troba en curs i actualment no podem saber si cap dels artefactes 

recuperats va poder-se utilitzar amb aquesta finalitat. No hem de descartar, doncs, un 

aprofitament de la llenya caiguda de forma natural, la qual no requeriria d’eines per a la 

seva extracció. Aquesta tasca podria dur-se a terme de forma quotidiana per part de pocs 

individus, però ens manquen evidències al respecte per calcular la inversió de treball 

aplicada a l’obtenció de combustible. 

Si acceptem la hipòtesi de l’aprofitament de la llenya caiguda d’Acer i Prunus 

dels boscos caducifolis, haurem de plantejar una recol·lecció expressa dels fruits 

obtinguts, ja que aquests no romanen en la fusta morta i haurien d’haver estat collits per 

a d’altres finalitats que no siguin el combustible. Si aquests fruits es van obtenir com a 

recurs en sí mateixos, probablement no van requerir de cap instrument tallant, però sí de 

transport (cistells, sacs, etc). Tenint en compte, però, que la distància d’obtenció és 

considerable, creiem possible una recol·lecció combinada de fruits i fusta alhora. El cas 

de les escames de Pinus és diferent, ja que sí que es poden recollir les pinyes caigudes a 

terra i aprofitar-les com a combustible. El fet que aquest tàxon és absent al registre 

antracològic avalaria la hipòtesi d’una recol·lecció intencionada de pinyes. En futures 

recerques, seria molt interessant una experimentació dels efectes del foc sobre pinyes 

verdes i pinyes seques, per tal d’observar si es poden distingir a partir de l’observació 

de la seva estructura anatòmica una vegada carbonitzades. També caldria fer el mateix 

sobre els fruits tous, per observar concretament si es pot apreciar l’estat de conservació 

del fruit previ a la carbonització (si estava verd, madur o en procés de putrefacció). 

Hem de tenir en consideració, a més, que la disponibilitat temporal dels fruits de 

rosàcia no és permanent, de manera que la seva explotació requereix d’un coneixement 

previ del període de maduració dels fruits i de la localització dels arbres fruiters, un 

saber que probablement era transmès entre els membres (o certs membres) de les 

comunitats que explotaven aquests recursos. El desconeixement d’aquests aspectes 

significaria una gran pèrdua de temps en l’obtenció dels recursos i un risc per a la 

supervivència dels grups. Els fruits de Prunus i, en general, de les rosàcies, són 

característics de la primavera i l’estiu. La seva recol·lecció repetida al llarg de la 

seqüència mesolítica de Can Sadurní podria fer-nos pensar en una ocupació estacional 

del jaciment durant aquestes èpoques. 

Alhora creiem que cal tenir en compte que les tasques d’obtenció de fusta i la 

d’obtenció de fruits per al consum humà són processos productius en sí mateixes, les 

quals probablement requerien d’activitats exclusives per part de membres determinats 
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de cada comunitat. Volem incidir, doncs, en què tenim evidències de l’aportació d’uns 

recursos determinats al jaciment, els quals, doncs, requereixen d’una previsió (cal 

conèixer la seva ubicació, el període d’obtenció, dur els instruments necessaris per 

obtenir-los i transportar-los, etc.), amb la qual cosa creiem que no estem davant d’una 

pràctica oportunista, la qual no neguem que existís, sinó d’una estratègia productiva 

planificada socialment. 

El processat d’aquestes restes és quelcom summament difícil d’avaluar. D’altra 

banda sí que podem afirmar que es va dur a terme un transport de la matèria primera 

extreta (fusta i fruits) fins al jaciment, ja sigui modificada o no respecte a les seves 

qualitats inicials.  

L’emmagatzematge, d’altra banda, és també una activitat molt difícil de 

documentar en els processos productius sobre matèries d’origen forestal, ja que és rar 

trobar-ne evidències. En el nostre cas no tenim cap estructura o artefacte que es pogués 

relacionar amb una pràctica de l’emmagatzematge i cap de les restes arqueobotàniques 

ens fa pensar en l’existència d’aquesta fase. 

El conjunt antracològic i carpològic aquí estudiat és el resultat d’un nombre 

indeterminat d’ocupacions successives de la cova durant, al menys, 2000 anys. Aquest 

consum, a partir de les restes estudiades, va tenir diverses finalitats: l’alimentació i 

l’obtenció de combustible. El consum alimentari s’evidencia a partir de la presència de 

fruits potencialment comestibles en el registre carpològic. El consum en forma de 

combustible, d’altra banda, s’evidencia a partir de la totalitat del registre antracològic. 

El foc es va utilitzar com a font calorífica i lumínica per a diverses tasques: en aquesta 

part de la cova es va dur a terme una intensa activitat de talla de sílex (Chaler, M. i 

Medina, B., inèdit) i processat, cocció i consum de recursos faunístics, especialment de 

conill (Saña, M., inèdit). 

No disposem de dades absolutes del nombre de restes carpològiques recuperades 

en d’altres jaciments mesolítics catalans per tal de comparar els resultats obtinguts a 

Can Sadurní. Tanmateix, tenim les dades sobre la presència de tàxons en sis jaciments 

(Taula 30). La família de les rosàcies sembla ser una de les més importants a nivell 

econòmic, ja que no només és present a molts jaciments sinó que diversos tàxons en són 

consumits. El tàxon que apareix en més jaciments, però, és l’avellaner (Corylus 

avellana), probablement aprofitat tant pels seus fruits com per la seva fusta d’excel·lent 

qualitat. 
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ESPÈCIE 
BALMA 
DEL GAI 

FONT DEL 
ROS 

BALMA 
MARGINEDA

CINGLE 
VERMELL 

SOTA 
PALOU 

ROC DEL 
MIGDIA 

BAUMA 
DEL 
SERRAT 
DEL PONT 

PUBLICACIÓ 
CONSULTADA 

Molist, 2005c, 
Buxó & Piqué, 
2008 

Pallares, 
Bordes & 
Mora, 1997 

Marinval, Ph. 
(1985; 1995; 
2007)   

Molist, 2005c; 
Buxó & Piqué, 
2008 

Molist, 2005c; 
Buxó & Piqué, 
2008 

Molist, 2005c, 
Buxó & Piqué, 
2008 

Alcalde & 
Saña, 2008 

Prunus spinosa * * *     
Arbutus unedo       * 
Corylus avellana  * * * * * * 
Quercus sp   * *  * * 
Sorbus sp       * 
Juglans regia   * *    
Pinus sp   * *    
Malus sylvestris  *      
Pyrus pyraster  *      
Pistacia cf terebinthus   *     
Cornus sanguinea   *     
Rosa sp   *     
Juniperus sp   *     
Rubus caesius   *     
Rubus fruticosus   *     
Viburnum lantana   *     
Galium/Asperula   *     
Pisum/Vicia   *     
Arrhenatherum elatius   *     

 
Taula 30. Tàxons documentats en estudis carpològics de jaciments mesolítics catalans. La presència del 

tàxon s’indica mitjançant un *. 

  

El ventall de tàxons documentats en les anàlisis antracològiques d’aquest 

període és molt variat. Piqué (Buxó & Piqué, 2008) estableix que Acer, Juniperus, 

Pinus sylvestris-nigra, Pomoideae, Prunus i Quercus caducifoli són els tàxons que més 

freqüentment (en més d’un 50% dels jaciments o nivells) apareixen al registre dels 

jaciments catalans entre el 12000 i el 7000 BP. Com podem observar, doncs, Can 

Sadurní entra perfectament en els patrons generals del període. 

 

4.2.2.2. Els primers cereals de la plana de Begues. El context funerari de 

la capa 18. 

 

L’aparició dels primers cereals de Can Sadurní i, en general, de la plana de 

Begues, no és precisament tímida ni escadussera. El conjunt carpològic del període 

Cardial Ple de Can Sadurní és un dels més importants de la Península Ibèrica. La seva 

preservació, creiem nosaltres, és del tot excepte casual. A continuació intentarem, d’una 
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banda, explicar els processos productius que han generat el conjunt i, de l’altra, explicar 

el propi conjunt i la seva finalitat.  

 

Les restes recuperades ens evidencien dos processos productius: un de tipus 

forestal i un de tipus agrícola. 

Per avaluar els processos productius de tipus forestal treballarem amb totes les 

dades disponibles (arqueobotàniques i arqueològiques) i tractant cadascuna de les fases 

del procés productiu per separat. 

Hem pogut determinar el consum d’onze tàxons a partir de les anàlisis 

antracològiques i carpològiques: Prunus sp, Acer sp, Arbutus unedo, Quercus 

caducifoli, Quercus ilex, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Juniperus, Pinus 

halepensis, Rhamnus sp. i Rubus idaeus. Les dades antracològiques26 (Taula 31 i Gràfic 

56) mostren un domini absolut dels roures i les alzines/garrics (entre un 60 i un 70% del 

conjunt). La resta de tàxons són freqüents en rouredes i alzinars, mentre que uns pocs 

ens remeten a un paisatge de formacions arbòries poc denses (Juniperus, Pistacia i Olea 

europaea). Com ja hem dit anteriorment, no tenim anàlisis palinològiques a la plana de 

Begues, els quals permetrien apropar-nos a l’entorn de Can Sadurní amb una precisió 

molt més elevada, però sí a la desembocadura del Llobregat (Riera, 2007). Els resultats 

que presenta l’autor semblen indicar que hi ha un domini de les espècies caducifòlies 

però amb una presència important de tàxons perennifolis, com Pinus o Buxus. La 

màquia també apareix representada per tàxons com Pistacia, Olea europaea o 

Phillyrea. A la plana de Begues, com hem vist a partir de les restes antracològiques, 

sembla que les espècies caducifòlies podrien tenir una presència més important que a la 

costa, potser per la major alçada i humitat. Les restes carpològiques, d’altra banda, ens 

remeten a un medi antropitzat (per la presència de cereals conreats), amb zones obertes 

entre boscos, on prolifera la gerdera (Rubus idaeus), actualment més pròpia de zones de 

muntanya mitjana. La presència de Chenopodium hybridum, tot i ser una herba de tipus 

ruderal, ens remet a un clima força humit, fet que coincideix amb els resultats de 

l’anàlisi micromorfològica de la cova (Mercè Bergadà, com.pers.). 

Creiem que totes les restes de plantes silvestres que mostrem a la Taula 31 van 

ser obtingudes amb la finalitat d’utilitzar-les com a combustible ja que les poques restes 

carpològiques recuperades pertanyen als mateixos tàxons documentats com a carbons i, 

a més, apareixen en els mateixos quadres on aquests es documenten. La gerdera és 

                                                 
26 Només s’ha pogut dur a terme la identificació de les restes dels quadres F8, G8 i H8, de manera que no 
hi ha cap resta antracològica identificada per al quadre I8. 
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l’única excepció, tot i que hem de dir que no hi ha carbons estudiats per al quadre I8, on 

s’ha recuperat la llavor en qüestió. D’altra banda, la gerdera és un esbarzer poc 

punxegut que podria no deixar evidències antracològiques després de la seva combustió. 

També podria haver estat aportada al jaciment per part del bestiar, el qual sembla que va 

estar present al jaciment en algun moment (s’han detectat restes d’excrement animal en 

les anàlisis micromorfològiques (Mercè Bergadà, com.pers.). Com a última possibilitat, 

no hem de descartar que podria ser el residu del consum dels fruits (els gerds) però 

desconeixem el procés tafonòmic que pot dur a la combustió i preservació d’una sola 

llavor de gerdera (aquestes llavors són consumides inconscientment per l’ésser humà 

degut a les seves reduïdes dimensions i es troben dintre de cadascuna de les petites 

drupes que formen el gerd (polidrupa). 

ESPÈCIE PART REPRESENTADA F8 G8 H8 I8 Total 
Prunus sp carbó 4 13 13 30 
Arbutus unedo carbó 3 6 5 14 

Fragment de fruit  2 3 5 
Acer sp carbó   2   2 
Quercus caducifoli carbó 20 80 62 162 
Quercus ilex carbó 14 47 48 109 
Quercus sp. carbó 15 22   37 

Fragment d’aglà 1  1 
Pistacia lentiscus carbó  2   2 
Pistacia sp. carbó 1 1 3 5 
Ericaceae carbó 1 2 3 6 
Olea europaea carbó 2 5 1 8 
Rosaceae carbó   3 3 6 
Rubus idaeus llavor   1 1 
Juniperus sp. carbó   7   7 
Pinus halepensis carbó   2 4 6 
Pinus sp. Fragment d’escama de pinya   3 3 
Rhamnus sp. carbó    1 1 
Fruiter indeterminat Fragment de fruit 1 1 2 
No determinats carbó 9 26 22 57 
Nus carbó   7 1 8 
Escorça carbó 1 11 3 15 

 Nombre de tàxons 6 9 8 1  
 

Taula 31. Tàxons de plantes silvestres obtinguts a partir de la determinació antracològica i carpològica 

de la capa 18. 

 

Aquestes dades ens indiquen que la procedència del combustible és bàsicament 

la plana, més que no pas les immediacions de la cova, on la pobresa dels sòls no 

permeten el creixement d’una vegetació arbòria important. No hem de menystenir, però, 

la presència d’alguns tàxons propis de formacions més obertes com el llentiscle o 



 192

l’ullastre. Aquestes espècies s’haurien pogut obtenir en l’entorn immediat de la cova. És 

probable, a més, que el desplaçament per a l’obtenció de la fusta de quercínies i 

espècies d’altres espècies caducifòlies (Prunus, Acer) no fos excessiu (superior a 1 Km), 

ja que alzines i roures podrien constituir la massa arbòria de la plana prèviament a 

l’inici de la seva deforestació per a l’obtenció de camps de conreu. És impossible en 

l’estat actual de la investigació poder afirmar la procedència exacta de la fusta utilitzada 

com a combustible, de la mateixa manera que desconeixem la ubicació dels camps de 

conreu. Tanmateix, no hem d’oblidar que l’obertura de camps de cultiu genera un 

excedent molt important de fusta utilitzable com a combustible. En aquest cas, a més, 

els tàxons presents són excel·lents combustibles. 

La disponibilitat temporal dels fruits de roures/alzines, arboç i gerdera és la 

tardor. Creiem, doncs, que la combustió de fruits d’aquestes espècies ens podria estar 

indicant l’estació de l’any en la qual es va formar el conjunt. 
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Gràfic 56. Percentatges relatius dels tàxons arboris de la capa 18 a partir de les restes antracològiques 

(Mensua & Piqué, inèdit). 
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No tenim eines en el registre arqueològic que puguem relacionar amb l’obtenció 

de cap d’aquests recursos. Tanmateix, la presència de fusta verda, pel que fa als roures i 

alzines (els carbons presentaven esquerdes radials, habitualment relacionades a la 

combustió de la fusta en estat verd), ens indica un ús més que probable de destrals de 

pedra per a l’obtenció de la fusta. La força de treball necessària per realitzar la 

recol·lecció del combustible no la podem calcular, ja que les restes antracològiques no 

són representatives del volum de fusta cremada, de manera que no sabem si tenim el 

resultat de la combustió d’uns pocs troncs o d’una gran quantitat de fusta. 

El tipus de treball realitzat en aquesta fase del procés productiu és la tria de la 

matèria prima, la seva obtenció i la seva adequació per al transport. La matèria prima 

obtinguda, en aquest cas, seria la fusta extreta de l’entorn, possiblement encara no en el 

seu estat definitiu per al consum. Els residus obtinguts en aquesta fase probablement 

romanen en el punt d’extracció, a no ser que s’integrin en d’altres processos productius. 

El processat és una de les fases més difícils de detectar en la gestió del 

combustible vegetal. No coneixem exactament la forma en la qual s’hauria obtingut la 

matèria prima. En tot cas, l’objecte de treball hauria estat la matèria prima obtinguda, ja 

siguin els troncs tallats dels arbres, la fusta caiguda a terra o unes formes més 

processades. 

El tipus de treball requerit en aquesta fase inclou, sens dubte, el transport de la 

fusta fins a l’espai de consum i potser també una adequació de la matèria prima a les 

característiques morfològiques idònies per al seu consum. La identificació d’escorça en 

els estudis antracològics pot indicar dues possibilitats: que la fusta no va ser totalment 

processada o gens, de manera que es va optar per cremar-la amb tota o part de l’escorça; 

o bé que sí que es va processar però l’escorça es va aprofitar igualment com a 

combustible. En l’estat actual de la recerca no podem afirmar cap de les dues 

possibilitats. 

Tampoc tenim evidències arqueològiques d’eines que puguin haver participat en 

cap d’aquestes activitats. La força de treball, com ja hem comentat, depèn del volum de 

matèria processada i actualment és incalculable. 

El producte obtingut, en el nostre cas, és un bé de consum, ja que sembla que no 

hi deuria haver emmagatzematge de la fusta (o no durant un llarg període, ja que 

nombrosos fragments de carbó mostraven indicis d’haver-se cremat quan la fusta era 

verda). 
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Fig. 53. Detall de la plana de Begues on s’indica l’òptima zona cultivable, entre els dos cursos d’aigua 

natural més significatius i la ubicació de la cova. ICC. 

 

L’objecte de treball durant la fase d’obtenció dintre procés productiu agrícola 

són les espècies conreades i la terra on es conreen. Sis han estat les espècies de cereals 

domèstics conreades que hem pogut documentar: 4 espècies de blat (Triticum 

aestivum/durum, Triticum aestivum tipus compactum, Triticum dicoccum i Triticum 

monococcum) i dues d’ordi (Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var nudum). Les tres 

espècies més importants, al menys quant a restes recuperades, són els dos blats vestits 

(Triticum dicoccum i Triticum monococcum) i un blat nu, el Triticum aestivum/durum. 

A partir de les dades carpològiques no podem determinar si el cultiu d’aquestes 

es va dur a terme a la plana o van ser transportades des d’un altre lloc. Com aquesta 

última possibilitat, ara per ara, no la podem demostrar, hem considerat més seriosament 

la possibilitat que fossin cultivades a la plana. La troballa d’una eina de sílex utilitzada 
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per a la recol·lecció de cereals (Gibaja, com.pers.) en el mateix context de la capa 18 ve 

a afegir un motiu més per pensar que l’obtenció va ser local. En el cas, doncs, que els 

cereals s’haguessin conreat a prop de Can Sadurní, les terres conreables no són 

ilimitades, ja que els únics sòls que permeten una agricultura productiva són els de la 

plana que s’estén al davant de la cova, la plana de Begues. Davant la manca d’estudis de 

sòls en aquesta zona, i encara més de paleosòls, hem optat per observar les 

característiques topogràfiques de la plana per tal de delimitar els millors sòls conreables. 

Tota la plana que s’estén entre el Turó de Can Batlle i el Turó de Can Pascual seria 

idònia per al conreu (Fig. X), ja que per l’extrem est corre el torrent de Can Figueres i a 

l’oest la Riera de Can Sadurní. Són terres que reben bé la llum solar, al contrari que la 

zona al nord del Turó de can Pascual, més propera a la cova però més ombrívola. Entre 

les terres que hem esmentat transcorre el camí de Vallirana a Begues, facilitant així la 

comunicació amb zones veïnes. Més al sud, en canvi, tenim un relleu més accidentat, tot 

i que també cultivable i ben irrigat. A nivell edàfic només podem constatar que la 

naturalesa calcària del massís és molt adequada per al bon desenvolupament dels 

cereals.  

Els processos de treball realitzats en aquesta fase del cicle productiu són 

diversos: tala de boscos (si és necessari obrir terres noves per a conrear) i adequació de 

la terra; sembra del gra; escardat; i collita.  

Que hi ha hagut una acció sobre la cobertura forestal queda evidenciat per 

l’aparició de plantes com la gerdera (Rubus idaeus), pròpia de clars guanyats al bosc, o 

tàxons arboris com l’ullastre (Olea europaea) o el llentiscle (Pistacia lentiscus), els 

quals es desenvolupen molt bé en terrenys degradats per l’acció humana. Aquest clars, 

però, podrien respondre també a la creació de pastures per als animals salvatges o 

domèstics. De totes maneres, una tala del bosc va ser en algun moment necessària per 

iniciar el conreu de cereals a la plana. De fet, s’han documentat episodis de tala i crema 

en cronologies lleugerament posteriors al Pla de Barcelona, associades al nucli d’hàbitat 

de Sant Pau del Camp (Riera, 1994; 1995; Riera & Esteban, 1994). Posteriorment, fou 

necessària una roturació de la terra per procedir finalment a la sembra. La inversió de 

treball en aquestes activitats és molt elevada i sens dubte s’hauria d’haver realitzat en 

grup, ja que activitats com la tala de boscos requereix d’una quantitat significativa 

d’eines i una constant adequació de les mateixes per fer-les efectives a mida que es van 

fent malbé per l’ús, així com una força de treball suficient com per adequar la fusta i 

transportar-la (en cas que aquesta s’aprofiti en un nou procés productiu). Finalment, el 

control del foc per tal d’acabar de netejar els camps de soques va ser també necessari i 
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complex, de manera que es necessitaria la col·laboració de diversos individus durant 

dies per tal d’obtenir uns camps aptes per al conreu. 

Tots els cereals recuperats són d’hivern (tot i que es poden cultivar també a la 

primavera sota un règim hídric abundant), així que creiem que se sembrarien cap al 

novembre. Hem considerat cabdal intentar discernir processos de treball aplicats sobre 

les llavors de cereals. Els resultats d’aquest estudi han estat altament profitosos, al 

nostre parer, ja que ens han permès plantejar la possibilitat d’un cultiu independent de 

diverses espècies, fet que fins ara no s’havia aconseguit perquè no s’havien tingut en 

compte aquestes variables (únicament s’havia valorat l’aparició de una o diverses 

espècies de cereals en conjunts definits). 

 Nosaltres hem observat els processos de treball evidenciats en cadascuna de les 

espècies (concretament la presència/absència de pellofes adherides a les llavors de 

cereals vestits i els índexs de fracturació prèvia a la combustió, els quals evidencien un 

processat de les restes previ al seu consum). Al Gràfic 57 hem representat el percentatge 

de fragments produïts prèviament a la combustió per a cada tipus de cereal (el 

percentatge s’ha calculat sobre el NMI). L’espelta petita té les taxes més elevades de 

fractura prèvia a la combustió i de forma més constant, mentre que l’espelta bessona té 

unes taxes menors però també regulars. Creiem que aquestes dades evidencien un 

tractament diferencial de les restes durant el processat que ens permet plantejar un cultiu 

independent de les mateixes, en contra del que han dit d’altres autors com Bakels (1978, 

citada a Alonso, 1999) per al neolític danubià, afirmant que aquestes dues espècies 

podrien no haver estat distingides pels agricultors neolítics. Els ordis i el blat nu, per 

altra banda, potser podrien haver crescut en un mateix camp, com s’ha constatat 

etnogràficament (Alonso, 1999). Rovira (2007) també esmenta que els ordis nus i els 

blats nus tenen una tolerància similar a les condicions climàtiques i edafològiques. 

Aquest fet, juntament amb que el seu processat es pot dur a terme alhora, permet a 

l’autora plantejar que el seu cultiu conjunt també és més que probable. El blat nu i els 

ordis del conjunt de la capa 18 no presenten nivells significatius de fractura prèvia a la 

combustió (exceptuant l’ordi vestit, el qual creiem que es veu sobrerepresentat a la 

gràfica pel baix nombre de restes preservades). La xifra d’ordis vestits sembla massa 

baixa per respondre a un cultiu exclusiu i és l’únic cereal vestit que ha aparegut sense 

processar. Això és el que fa que l’associem amb el blat nu, el qual no necessita del 

procés d’espellofament i potser per aquesta raó l’ordi tampoc s’hauria espellofat. L’ordi 

nu, d’altra banda, ja hem esmentat que es podia sembrar de forma conjunta amb el blat 

nu i per això no té tampoc significatives taxes de fracturació prèvia a la combustió. 
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Gràfic 57. Percentatge d’FP sobre el NMI per als cereals de la capa 18. 

 

És impossible avaluar la importància econòmica d’aquests tàxons i, per tant, 

l’extensió dels camps de cultiu per a cada espècie, a partir de les restes recuperades. 

L’únic que podem afirmar és que els blats vestits es consideren, en general, menys 

productius que el blat nu, tot i que la productivitat és quelcom difícil d’avaluar, 

especialment en períodes prehistòrics on no coneixem la fertilitat dels terrenys de cultiu, 

la inversió de treball aplicada sobre els mateixos, les tècniques de fertilització 

utilitzades ni la tècnica de sembra. Per exemple, hem de tenir en compte que els blats 

vestits estan més adaptats a les condicions de muntanya, fet que pot ser la raó per la qual 

els trobem tan ben representats a Can Sadurní. Un dels trets que destaca en el registre 

carpològic és precisament les dimensions dels blats vestits, particularment grans 

respecte a les d’altres jaciments arqueològics. En aquest treball no hem aprofundit en 

qüestions biomètriques però creiem que pot ser interessant, de cara a un futur, treballar-

ho conjuntament amb l’estudi isotòpic de les restes per tal d’avaluar les raons 

d’aquestes mides: podrien deure’s al règim hídric en el qual han crescut les plantes o 

potser simplement és una conseqüència de la pròpia combustió. Creiem, però, que és 

possible que se seleccionessin les terres més ben irrigades per a l’espelta petita i 

l’espelta bessona, mentre que el blat i els ordis es trobarien en les terres més ben 

drenades, més seques i més assolellades. La presència d’espècies com el Chenopodium 

hybridum ens duen a pensar, a més a més, que alguns dels cultius es trobarien en zones 

humides, possiblement, doncs, els cursos d’aigua als quals fèiem referència. Els estudis 

micromorfològics (Mercè Bergadà, com.pers.) indiquen que hi havia un clima més 

humit a la plana durant aquest període, de manera que és possible que les rieres de 

Begues fossin més actives que a l’actualitat. 
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Cap a la primavera es podrien haver dut a terme les tasques d’escardat, per tal 

d’eliminar les males herbes. Nosaltres n’hem recuperat molt poques en aquest conjunt, 

però també hem recuperat molt poques restes d’espiga o espigueta, motiu pel qual no 

podem afirmar que hi hagi hagut un escardat, sinó que hi ha hagut un procés de selecció 

de les restes molt intens en alguna de les fases d’obtenció o de processat de les restes. 

La collita s’hauria fet a partir del juny, sempre segons el calendari agrícola 

actual. No sabem quin tipus de recol·lecció de cereal es va practicar per a cada espècie. 

Els blats vestits es poden collir pinçant les espigues i arrencant-les, però els blats nus no 

es poden collir per aquest sistema, ja que molts caurien a terra. Hi ha exemples 

etnogràfics que ens diuen que el Triticum monococcum es collia també arrencant la 

planta sencera (Peña-Chocarro et alii, 2000). El que sí que sabem és que s’ha recuperat 

una peça de falç amb evidències d’haver-se utilitzat per a la sega de cereals (Gibaja, 

com.pers.) (Fig. X). 

 

 
Fig. 54. Peça de sílex utilitzada per a la sega de cereals (imatge amplificada 200x a la dreta) (Foto: 

J.F.Gibaja). 

 

Els productes obtinguts van poder ser diversos però nosaltres només tenim 

evidències clares que es van obtenir les espigues. L’estudi de materials constructius com 

els agregats d’argila (tipus torchís) o d’excrements animals podria indicar-nos d’altres 

usos dels subproductes o residus del procés d’obtenció dels cereals. 

Desconeixem quin tipus de sega s’efectuaria, de manera que no sabem com seria 

la matèria prima obtinguda: les plantes senceres, una part de l’espiga i la tija, o només 

les espigues, etc. 
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Els tipus de treball a realitzar durant aquesta fase del procés productiu són 

diversos: transport del producte recol·lectat a l’espai de processat; processat dels cereals 

per separar el gra de la palla; espellofament del gra en el cas dels blats vestits (si es fa 

abans de l’emmagatzematge); ventat; i garbellat. 

La batuda és un processat necessari per a les espècies de blat vestit per tal de 

poder separar les espiguetes de l’espiga. Podem plantejar que hi va haver un procés de 

batuda per a tots els cereals, el qual hauria provocat la fragmentació d’aquells que no 

van ser processats posteriorment, com són el blat nu i els ordis. No sabem com es va 

produir, ja que manquen estudis experimentals que documentin la fragmentació de les 

llavors en aquesta fase i no sabem si tots els tipus de batuda produïen fragmentació de 

les restes. Les evidències arqueològiques d’eres o de trills són també difícils de registrar 

i hi ha sistemes de batuda que no requereixen l’ús d’instruments, com per exemple, 

colpejar les garbes contra una superfície dura, com pot ser una pedra. 

Posteriorment a la batuda es practicà probablement el ventat per tal de separar 

els grans de les espiguetes, les pellofes i les restes de l’espiga, en el cas dels blats nus. 

En el cas dels blats vestits es van haver d’espellofar prèviament. El registre recuperat, 

amb uns índexs de fragmentació molt superiors en el cas de l’espelta petita que en el de 

l’espelta bessona, sembla indicar que van ser espellofades individualment i potser 

mitjançant mètodes diferents. L’espellofat es pot fer torrefactant les llavors o, com s’ha 

detectat etnogràficament (Peña-Chocarro et alii, op.cit.), mitjançant l’ús de morters o 

molins. Peña-Chocarro esmenta exemples interessants observats al Marroc, on es feien 

forats al sòl d’uns 20-30 cm de diàmetre i 20-40 cm de profunditat, revestits amb fang i 

aigua, amb la qual cosa es creava una superfície endurida apta per a l’espellofament per 

percussió, mitjançant una fusta de secció circular. Malauradament no disposem 

d’informació sobre si aquesta activitat tenia alguna incidència en la fracturació o 

l’esclafament de les llavors. D’altra banda, el conjunt es presenta absolutament net de 

males herbes i d’elements de l’espiga, fet que ens permet plantejar la possibilitat que es 

dugués a terme una selecció manual de les restes o un garbellat de les mateixes. Si bé és 

cert que tenim fragments previs a la combustió tan petits que s’haurien perdut si les 

restes haguessin estat garbellades, també és cert que el percentatge de fragments 

d’aquestes dimensions (tot i que no l’hem calculat i podria ser una tasca a dur a terme 

en futures recerques), sembla que podria entrar dintre del marge d’error d’aquesta 

pràctica, igual que la resta de males herbes i restes d’espiga. Tanmateix, no tenim 

evidències de l’existència d’aquest tipus de garbells. 
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Amb les evidències disponibles no podem afirmar si el cereal es va 

emmagatzemar espellofat o es va espellofar posteriorment a l’emmagatzematge. 

El producte obtingut pot ser de dos tipus: 

1. el cereal net (excepte en el cas de l’ordi vestit, el qual no va patir cap procés 

d’espellofament) de pellofes, restes d’espiga i d’espigueta i de males herbes, les quals 

constitueixen els residus d’aquesta fase del cicle productiu, 

2. o el cereal nu net i els cereals vestits a mig processar (sense la major part de 

restes de l’espiga i l’espigueta, però encara amb les pellofes). El procés d’espellofament 

en aquest cas seria posterior a l’emmagatzematge i probablement es duria a terme 

segons les necessitats diàries de blat. 

Les llavors de la capa 18 apareixen distribuïdes per la superfície del jaciment 

(Fig. X), però de forma molt significativa s’han trobat associades a fragments ceràmics 

(agregats de llavors i argila enganxats a les parets). La disposició del conjunt estudiat 

podria deure’s a dues possibilitats: 

1. que ens trobem davant d’un cereal emmagatzemat en gerres a la cova que 

es va cremar immediatament després de la seva deposició, 

2. o que ens trobem davant l’ofrena d’unes gerres plenes de llavors 

associades a uns enterraments i que, formant part del ritual o no, es van 

cremar. 

Nosaltres som partidaris de la segona opció i creiem que en la següent anàlisi 

proporcionem prou dades per justificar-ho. 

 
Fig. 55. Imatge mostrant com apareixen els “paquets de llavors” associats als fragments ceràmics a la 

capa 18 (Foto: M. Edo). 
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Fig. 56. Croquis de la planta de la capa 18 (imatge cedida per M. Edo). 

L’objecte de treball durant la fase de l’emmagatzematge és el cereal net o semi-

net. No sempre s’emmagatzema el cereal ja processat i de fet no ho podem assegurar en 

el nostre cas, com ja hem comentat. Tenim algun precedent arqueològic de 

característiques similars al nostre conjunt on s’interpreta que hi ha un espellofament 

previ a l’emmagatzematge (Bouby, Fages & Treffort, 2005). L’espellofament sembla 

una inversió de treball poc encertada, tenint en compte que els cereals vestits es 

preserven millor (i més en una cova) protegits per les pellofes. Aquesta és una de les 

raons per les quals no pensem que el cereal documentat a Can Sadurní fos cereal 

emmagatzemat que es va cremar de forma accidental o intencionada. Sí que creiem que 

podem plantejar que aquest cereal va ser emmagatzemat en un sistema de control 

atmosfèric confinat prèviament a la seva deposició final. La raó per la qual ho defensem 

és que tots els fruits amb els quals s'associa són de tardor, com ja hem comentat. Si totes 

les restes arqueobotàniques formen part del mateix conjunt, d’alguna manera ens 

estarien indicant que la combustió de la fusta i de les llavors es va produir a la tardor. 

Amb les evidències que es tenen fins al moment no en tenim prou, però, per assegurar 

aquesta hipòtesi.  

Si més no, les restes no presenten evidències d’atacs d’insecte, com ja hem 

comentat, ni evidències de germinació, fet que indica que hi ha hagut una molt bona 

preservació del gra, pròpia d’un emmagatzematge en ambient confinat tipus sitja o bé 
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d’unes restes acabades de segar. Si ens trobéssim en aquest últim cas les restes de fruits 

recuperades haurien de ser considerades intrusions. 

Els processos de treball necessaris inclourien la fabricació de les estructures o 

artefactes d’emmagatzematge, el transport i introducció del gra en les estructures.  

El producte obtingut hauria estat el gra emmagatzemat. No estem en condicions 

d’afirmar tampoc si aquest gra s’hauria emmagatzemat separant-lo per espècies o no. 

Els residus serien els blats germinats, en cas de no consumir-los, o totes les restes de gra 

que poguessin quedar a la l’estructura d’emmagatzematge sense recuperar.  

Després de l’extracció del gra de les estructures d’emmagatzematge, aquest es 

va col·locar en les gerres en les quals s’ha recuperat. Hem de considerar la possibilitat 

que l’espellofament i ventat dels blats vestits fos dut a terme amb posterioritat al seu 

emmagatzematge. No tenim evidències que s’hagués mòlt part d’aquest gra, o que 

hagués patit més processats a part dels ja esmentats. Sí que tenim, en canvi, un element 

que es podria associar amb el processat dels cereals: una mà de molí de granit (Fig. X) 

molt desgastada per l’ús (Mireia Ache, com.pers.). Presenta el desgast típic de la mòlta 

de cereals. No hem d’oblidar en cap moment que el que se’ns ha preservat únicament és 

allò que es va cremar (no podem ni tan sols assegurar quin percentatge del volum de 

restes carpològiques dipositades en les gerres es va carbonitzar). 

 
Fig. 57. Mà de molí de la capa 18 utilitzada, probablement per a la mòlta de cereals (Foto: M. Ache). 

Si la hipòtesi de les gerres amb blat com a ofrena és certa, aquestes haurien estat 

ja un bé de consum en sí mateixes. Si no és així i aquestes restes es trobaven 

emmagatzemades i es van cremar per d’altres motius (accidentals?), el processat final 

del cereal no es va donar mai. 
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En l’estat actual de la recerca podem plantejar dues possibilitats per al consum 

d’aquest blat:  

1. que tingués una finalitat alimentària i, per tant, el que hem trobat és un 

blat emmagatzemat en gerres que es va cremar accidentalment, 

2. o que el consum d’aquest blat no fos alimentari, sinó ritual. Aquest 

consum s’hauria fet efectiu a partir de la deposició de les gerres amb les 

llavors com a aixovar funerari. La combustió en aquest cas podria haver 

estat ritual i intencionada, o bé accidental o intencionada però fora del 

marc de la ritualitat original. 

Intentarem aproximar-nos més a la fase del consum a partir de les dades 

disponibles del context arqueològic de les restes carpològiques. 

 
Fig. 58. Esquerdes radials en fusta de Quercus caducifoli (Foto: C. Mensua). 

Com ja hem dit, el consum el veiem reflectit a partir de la combustió de totes les 

restes, probablement amb una finalitat ritual. Una part molt significativa del conjunt 

arqueològic presenta clares evidències de contacte amb el foc (Taula 32), tot i que no un 

foc de gran intensitat pel que es pot veure per l’estat de preservació de les restes 

carpològiques i antracològiques. L’anàlisi micromorfològica (Mercè Bergadà, 

com.pers.) conclou que les temperatures a les quals van arribar els carbons i la fauna 

cremada que hi apareix no superarien els 300ºC. Les anàlisis antracològiques (Carmen 

Mensua, com.pers.) han trobat una quantitat considerable de fusta esquerdada, 

probablement perquè es va cremar verda (Fig. X). Creiem que aquest fet també 

justificaria la baixa temperatura del foc, ja que la fusta verda no arriba a temperatures 

tan elevades com la seca.  

MATERIAL 
TOTAL 

RECUPERAT 
TOTAL DE 

TERMOALTERAT
PERCENTATGE DE 
TERMOALTERACIÓ 

Ossos humans 199 9 4,52% 
Fauna 915 230 25,13% 
Malacofauna 74 3 4,05% 
Lític 158 42 26,58% 
Elements macrolítics 41 27 65,85% 

 

Taula 32. Termoalteració en el registre arqueològic estudiat de la capa 18. 
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Fig. 59. Imatge d’una làmina utilitzada per a l’estudi de la micromorfologia de sòls on es poden observar 

restes de fauna i de matèria vegetal carbonitzada (Foto: M. Bergadà). 

 

Així doncs, la capa 18 sembla ser un context únic que on se’ns presenten uns 

materials produïts i consumits, ja que el seu consum comportava la cremació de les 

restes i el seu abandonament a la cova, probablement amb alguna significació social a la 

qual no podem arribar a partir de l’estudi de les restes materials. 

JACIMENT 
BAUMA DEL 
SERRAT DEL 

PONT 
FONT DEL 

ROS COVA 120 LA DRAGA 
BALMA DE LA 
MARGINEDA 

PUBLICACIÓ 
CONSULTADA 

Alcalde, Molist 
& Saña, 2002 

Pallarès, Bordas 
& Mora, 1997 

Agustí et alii, 1987 ; 
Buxó & Piqué, 2008  

Bosch et alii 2000 ; 
Buxó & Piqué, 2008 

Marinval, Ph, 1985, 
1995, 2007. 

Hordeum vulgare   166 16 7839 
Hordeum vulgare var 
nudum     16 1779 

14

Triticum aestivum/durum   6 37 278474 18
Triticum aestivum tipus 
compactum       131 
Triticum dicoccum    48 3 34 
Triticum monococcum   2      
Triticum sp     2
Pisum sativum       1 3
Vicia faba       12 
Acer sp       2 
Alnus glutinosa       132 
Arbutus unedo          
Cornus sanguinea       4 4
Corylus avellana 2 *  1 108 mll
Ficus carica       
Fraxinus excelsior     26 
Pinus sp     5 1
Pistacia cf terebinthus   14
Pisum/Vicia   1
Prunus mahaleb     * 
Prunus spinosa    * 79 1
Quercus coccifera     * 
Quercus sp 1 *  7 1
Rosa sp   2
Rubus fruticosus       85 
Vitis vinifera       29 
TOTAL  3 222 73 288686 61

Taula 33. Resultats carpològics dels jaciments del Neolític Antic català (no s’han indicat totes les 

espècies de males herbes/silvestres de la Draga ni de Balma Margineda). La presència no quantificada 

d’un tàxon s’indica amb un *. 
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Si observem la Taula 33 veurem que el conjunt de Can Sadurní té poc a veure 

amb d’altres jaciments estudiats per al Neolític Antic català. A més a més, es tracta de 

les restes de cereal més antigues de Catalunya. D’una banda, hem de tenir en compte 

l’exclusivitat del context amb el qual tractem, pel fet de ser de tipus funerari. De l’altra, 

que tractem amb un volum de restes molt superior al de la majoria de jaciments, 

exceptuant el cas excepcional de la Draga. A més a més, disposem de molt pocs 

jaciments d’aquestes cronologies amb restes carpològiques, fet que provoca que els 

resultats entre els disponibles siguin pràcticament incomparables. Hem de destacar, 

però, que Font del Ros (Pallarés, Bordas & Mora, 1997) coincideix en el predomini de 

restes de cereals vestits. En aquest cas però, és l’ordi vestit el que té més presència al 

registre. 

Piqué (Buxó & Piqué, 2008) assenyala com a espècies arbòries de consum més 

freqüent entre les primeres societats agricultores el roure en jaciments al nord del 

Llobregat (Plansallosa, Cova 120, La Draga, Bauma del Serrat del Pont,etc.) i l’alzina-

garric i l’ullastre e jaciments al sud (Can Tintorer i Barranc d’en Fabra). Can Sadurní es 

troba entre els dos extrems, ja que, com ja hem observat, hi ha una presència important 

de roure en el registre (Gràfic 55), probablement també degut a la disponibilitat d’aquest 

tàxon en l’entorn de la cova. 

 

4.2.2.3.Les ocupacions epicardials. Les capes 13, 14 i 15. 

 

Tenim molt poques dades sobre la recol·lecció i la gestió forestal per a 

l’epicardial de Can Sadurni, ja que els estudis antracològics es troben en curs, de 

manera que només podrem aproximar-nos a l’estudi de la gestió forestal a partir de les 

restes carpològiques i de microrestes vegetals. 

Pel que fa a l’oferta ambiental, les dades palinològiques mostren a la zona del 

delta una perduració de la massa arbòria de fulla caduca, tot i que hi ha un 

desenvolupament important d’arbres de fulla perenne com Buxus i Pinus, probablement 

indicadors d’activitat humana a la costa (Riera, 2007).  

Els recursos forestals emprats a Can Sadurní són el llentiscle (Pistacia 

lentiscus), a partir de la presència de llavors, i la falguera, a partir de la recuperació de 

fitòlits (Blasco et alii, 1999). També podem plantejar la recol·lecció de llenya per a la 

construcció, ja que s’han trobat alguns agregats d’argila amb empremtes de branques a 

la capa 14. Aquests es troben, però, pendents d’estudi.  
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El llentiscle és una espècie pròpia de formacions de màquia. De falgueres, en 

canvi, en tenim una enorme quantitat d’espècies presents en pràcticament tot tipus de 

climes excepte en els més àrids. Són plantes vasculars que no fan llavor. A nivell 

general, però, predominen en boscos humits o punts propers a cursos d’aigua. 

L’aprofitament d’aquests dos tipus de plantes demostra el profund coneixement de la 

flora de la zona i l’aprofitament dels recursos de les diverses comunitats vegetals 

presents en l’entorn de les societats neolítiques. No sabem, en el cas del llentiscle, si 

l’objectiu era la fusta o el propi fruit. Els fruits són molt apreciats perquè són aromàtics. 

Hem de recordar que els pocs pinyols recuperats es presentaven lliures de la part 

carnosa i intactes. La finalitat del consum del llentiscle és un aspecte que caldrà 

reprendre quan disposem de les dades antracològiques. Pel que fa a les falgueres, 

sembla que la part consumida serien les frondes. 

No tenim eines en el registre arqueològic que puguem relacionar amb l’obtenció 

de cap d’aquests recursos més enllà de les possibles destrals i làmines documentades. 

Tanmateix, l’obtenció de falgueres i fruits de llentiscle podria no requerir d’eines 

específiques. Les branques utilitzades per a la realització d’estructures elevades sí que 

podrien haver estat talades segons els interessos perseguits, però no podem fer més 

afirmacions al respecte fins que no tinguem els resultats de l’estudi de les empremtes 

dels agregats d’argila. 

La disponibilitat espacial d’aquests recursos probablement seria pròxima a la 

cova (menys de 500 metres), ja que tenim cursos d’aigua i entorns prou diversos com 

per permetre el creixement d’aquests tàxons. La disponibilitat temporal, en canvi, es 

limita a la tardor per als fruits de llentiscle. 

No coneixem exactament la forma en la qual s’hauria obtingut la matèria prima, 

especialment en el cas del llentiscle, i com s’hauria processat. La matèria prima 

obtinguda serien branques de llentiscle amb fruits o els fruits per separat, probablement 

recollits com a raïms. En el cas de les falgueres, la matèria prima obtinguda haurien 

estat les frondes. En el cas de la fusta per a la construcció haurien estat les branques 

talades. 

El tipus de treball requerit en aquesta fase inclou, sens dubte, el transport de la 

matèria prima fins a l’espai de consum i potser també una adequació d’aquesta a les 

característiques morfològiques idònies per al seu consum.  

Tampoc tenim evidències arqueològiques d’eines que puguin haver participat en 

cap d’aquestes activitats, més enllà de dues possibles destrals trobades a les capes 13 

(fragment d’esquist corneànic polit de funció desconeguda) (Fig. X) i un fragment 
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d’esquist corneànic parcialment polit per la cara anversa a la capa 15 (Ache, 2008). La 

força de treball depèn del volum de matèria processada i actualment és incalculable. Tot 

i això, la recol·lecció de fruits de llentiscle o de frondes de falguera no semblen a priori 

tasques que requereixin d’una gran inversió de treball, ja que ambdós productes són 

molt lleugers i un sol individu podria obtenir-ne i transportar-ne quantitats 

considerables. Pel que fa a la fusta per a la construcció d’estructures, depèn de les 

dimensions d’aquestes estructures i la seva durabilitat, qüestions que actualment no 

podem abordar donada la limitada extensió de jaciment excavada i els estudis 

disponibles. 

 
Fig. 60. Dibuix de les cares anversa i reversa d’una possible destral de la capa 13 (Ache, 2008. Dibuix. 

M. Edo). 

 

Probablement no hi hagué fase d’emmagatzematge d’aquests productes. Hi ha, 

però, la possibilitat que s’haguessin deixat assecar. 

L’ús de les falgueres podria consistir en estendre-les sobre el sòl d’on dormia el 

bestiar (Blasco et alii, 1999). No podem determinar si els fruits de llentiscle van ser 

recol·lectats amb finalitats alimentàries o com a part del combustible. Pel que fa a la 

fusta que hem documentat a partir de les empremtes en agregats d’argila, només podem 

afirmar que el seu consum es va fer efectiu amb la construcció de les estructures, tot i 

que ara per ara no sabem de quin tipus serien. 

Les activitats productives dutes a terme en aquesta fase, però, no es limiten a la 

recol·lecció sinó que també es dugué a terme una activitat productiva de tipus agrícola. 

Els objectes de treball en el procés productiu agrícola, com ja hem dit en anàlisis 

prèvies, són la terra i les espècies conreades. Hem documentat 6 espècies conreades, 

cinc de les quals són cereals i una és una lleguminosa. Pel que fa als cereals podem 
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distingir 3 espècies de blat (Triticum aestivum/durum, Triticum dicoccum i Triticum 

monococcum) i dues d’ordi (Hordeum vulgare i Hordeum vulgare var nudum). La 

lleguminosa determinada és una llentia (Lens culinaris). 

A nivell quantitatiu, com ja hem anat avançant, els blats dominen tots els 

conjunts estudiats (capes 13, 14 i 15). La presència d’ordis és constant a totes les capes, 

exceptuant la capa 15 (probablement pel baix nombre de restes que hem pogut estudiar 

d’aquesta capa). És possible, doncs, que la seva baixa presència a nivell quantitatiu es 

degui a diferents usos o tipus de processat d’aquestes espècies, tot i que també hem de 

tenir en compte que el sediment de la majoria de quadres, a diferència dels del sondeig, 

no van ser processat en la seva totalitat.. El processat i el consum dels cereals és el que 

proporciona més evidències a nivell carpològic i, per tant, diferents processats poden 

implicar diferents possibilitats de preservació en el registre i, en definitiva, canviar els 

resultats obtinguts. L’extensió estudiada del jaciment, és, sens dubte, una altra de les 

limitacions a les quals hem de fer front. Probablement les mateixes causes es poden 

atribuir a la puntual presència d’una sola resta de llentia a la capa 14, la qual no s’ha de 

menystenir, ja que és la resta de llentia conreada més antiga de Catalunya. 

Com ja hem esmentat en d’altres casos, no és possible a partir dels estudis 

carpològic determinar si el cultiu d’aquestes plantes es va dur a terme a la plana o van 

ser transportades des d’un altre lloc ja en forma de bé de consum. Tanmateix, com no 

tenim evidències d’una procedència exògena d’aquestes restes, per ara treballarem amb 

la hipòtesi que van ser cultivades a la plana. En tot cas, serà durant l’excavació en 

extensió d’aquestes capes que podrem resoldre moltes d’aquestes preguntes.  

Ja hem comentat per a les capes més antigues que considerem que la zona 

òptima de conreu per al cereal és la delimitada a la Figura 53.  

Els processos de treball realitzats en aquesta fase del cicle productiu són 

diversos: tala de boscos, neteja d’erms (si és necessari obrir terres noves per a conrear) o 

de terres en guaret i adequació de la terra; sembra del gra; escardat; i collita. L’aparició 

d’una destral, possiblement de corniana, a la capa 13 i una altra possible destral a la 

capa 15 podria relacionar-se amb les activitats de tala. Ens manquen, però, estudis 

funcionals que permetin explicar el veritable ús d’aquestes eines. 

La inversió de treball en aquestes activitats pot ser molt elevada i sens dubte 

s’hauria d’haver realitzat en grup. Després de 500 anys de pràctiques agrícoles i 

ramaderes a la plana, probablement la tala de boscos no era la pràctica més freqüent per 

obtenir noves terres de conreu, ja que difícilment es cultivaria el 100% de la terra 

disponible, sinó que bona part d’aquesta serien terres en guaret, erms, o antigues 
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pastures recolonitzades pel bosc. Són il·lustratives, en aquest sentit, les dades 

històriques que hem presentat a l’apartat 4.1.1., on es palesa el percentatge de terres que 

es deixaven sense cultivar durant el segle XIX (aproximadament un 85%). La inversió 

de treball en adequar un erm per al conreu és menor que la que requereix la tala i crema 

d’un bosc, però major que la que requereix la posada a punt d’una terra en guaret. 

Alhora, la pèrdua de recursos també és menor en posar en cultiu una terra en guaret, ja 

que l’erm i sobretot el bosc són fonts de recursos molt més importants. Els estudis 

pol·línics duts a terme a la desembocadura del Llobregat indiquen una pressió antròpica 

sobre els boscos molt intensa, amb la documentació de fases d’incendis (Riera, 1995). 

D’altra banda, segons Riera és molt possible que els incendis fossin més destinats a 

l’obtenció de pastures que no pas de terres de conreu, ja que els tàxons indicadors de 

pràctiques agrícoles a la zona són quasi inexistents i, en canvi, sí que se’n documenten 

d’altres típics de prats secs (Plantago t. Lanceolata, Rumex, Lamiaceae) i humits (t. 

Lotus, Plantago t. Coronopus, Plantago major/media) (Riera, op.cit.). 

Tots els cereals recuperats són bàsicament d’hivern, així que se sembrarien a 

mitjans de tardor. Les llenties tenen un cicle de creixement més curt i es poden cultivar 

entre la tardor i finals de l’hivern o bé a la primavera, segons la duresa de l’hivern de la 

zona.  

La sembra es va dur a terme, probablement, de forma separada per a cada 

espècie, exceptuant el cas dels cereals nus, els quals són difícils de distingir amb les 

variables que estem utilitzant (percentatge de fragmentació prèvia i existència o no de la 

pràctica de l’espellofament), sota la premissa que si cada espècie mostra haver patit un 

processat diferent probablement això ens indiqui un cultiu individual. Ja hem fet aquesta 

afirmació per a períodes anteriors però és al Neolític Antic Epicardial quan tenim les 

primeres evidències d’un possible cultiu independent dels ordis. Per primera vegada 

hem trobat les llavors d’ordi espellofades i, per tant, processades. Si bé és cert que 

podrien haver-se espellofat barrejades, per exemple, amb els blats vestits, l’absència de 

fragmentació prèvia a la combustió ens duu a pensar que és possible que l’espellofat es 

realitzés per un procés diferent (per torrefacció, per exemple). També volem destacar 

que no totes les llavors d’ordi s’havien espellofat, fet que no ocorre en cap ocasió en els 

blats vestits. Podria deure’s al que ja apuntàvem, una tècnica d’espellofat diferent, 

potser menys efectiva. No podem descartar, emperò, que simplement s’haguessin 

cremat les glumes i glumel·les que cobrien els ordis. Tanmateix, treballarem amb la 

hipòtesi plantejada de l’ordi com a cereal espellofat. 
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Com mostrem al Gràfic 58, l’espelta petita continua tenint uns percentatges de 

fragments FPreC sobre el total de NMI superiors a la resta de cereals en les dues capes. 

Sembla, doncs, que es mantindria un tipus de processat particular per aquesta espècie, el 

qual seria diferent que del de l’espelta bessona, la qual també apareix fragmentada, però 

en percentatges molt menors. 
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Gràfic 58. Percentatge d’FP sobre el NMI per als cereals de la capa 13 i 14. Només s’han pogut calcular 

a partir de les restes del quadre I7. 

 

L’ordi nu i el blat nu pràcticament no presenten casos de fractura prèvia a la 

combustió. L’ordi nu té una presència molt residual però constant en tot el registre, fet 

que indica que la seva presència no és casual, i més si tenim en compte l’alt nivell de 

selecció que demostren les restes recuperades. Creiem, però, que haurem d’esperar a 

tenir més dades per poder plantejar una obtenció diferenciada per ambdues espècies. De 

totes maneres, recordem les paraules de Rovira (op.cit.) qui esmenta que els ordis nus i 

els blats nus tenen una tolerància similar a les condicions climàtiques i edafològiques. 

El seu cultiu conjunt, doncs, és possible. 

La sembra de les llenties sens dubte requeria d’un coneixement excel·lent de la 

planta, ja que no accepta bé els sòls calcaris ni els climes humits amb rosades 

abundants. La plana de Begues no sembla a primera vista l’espai òptim per cultivar-les i 

probablement requerien d’un major esforç d’adequació de la terra. 

No podem conèixer l’extensió dels camps de conreu ni la dedicada a cada 

espècie en particular a partir de les restes recuperades, per les mateixes limitacions ja 

plantejades durant l’anàlisi de la capa 18.  

Cap a la primavera es podrien haver dut a terme les tasques d’escardat del 

cereal, per tal d’eliminar les males herbes. Pràcticament no tenim restes de males herbes 

a les capes 13, 14 i 15. Les úniques documentades són tres restes de lleguminoses que 

pertanyen a la capa 13: una resta de Lathyrus/Vicia, una de lleguminosa no determinada 
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i una de Trifolium sp (aquesta, més que mala herba, es considera pròpia de prats i 

herbassars). Sembla, doncs, que ens trobem en un context de consum en el qual ja s’ha 

fet una selecció molt intensa del producte desitjat (tampoc tenim una presència 

significativa de restes d’espiga o espigueta). Totes aquestes evidències fan pensar en 

una més que probable tasca d’escardat, ja que si hi ha una gran inversió de treball en la 

separació del gra de les males herbes una vegada processat, no hi ha cap motiu per no 

pensar que també existiria abans de l’obtenció dels cereals. 

La collita s’hauria fet a partir del juny per a totes les plantes cultivades, sempre 

segons el calendari agrícola actual. No sabem quin tipus de recol·lecció de cereal es va 

practicar. A diferència d’altres capes com la 18, s’han recuperat algunes làmines, 

especialment a la capa 14, que podrien associar-se als treballs agrícoles, indicant-nos 

que la sega no es faria a mà sinó amb algun tipus de falç amb làmines de sílex. 

Tanmateix, haurem d’esperar els resultats dels estudis funcionals per confirmar l’ús 

d’aquestes eines. 

Els productes obtinguts van poder ser diversos però nosaltres només tenim 

evidències clares que es van obtenir les espigues. L’estudi de materials constructius com 

els agregats d’argila (tipus torchís) o d’excrements animals podria indicar-nos d’altres 

usos dels subproductes o residus del procés d’obtenció dels cereals. 

Els tipus de treball dintre de la fase del processat són diversos: transport del 

producte recol·lectat a l’espai de processat; processat dels cereals per separar el gra de 

la palla i, en el cas de les llenties, per separar les llavors de la beina; espellofament del 

gra en el cas dels blats vestits (si es fa abans de l’emmagatzematge); ventat; i garbellat. 

Són treballs que requereixen d’una important força de treball i unes condicions 

climàtiques particulars (sol i vent) per tal de dur-les a terme. Tradicionalment s’han 

realitzat de forma col·lectiva, exceptuant l’espellofament dels cereals vestits, el qual es 

pot executar diàriament segons les necessitats per al consum humà. 

La batuda és un processat necessari aplicat en cereals i sovint en lleguminoses 

per separar la llavor de l’espiga o la beina, respectivament. Creiem a priori que el 

procés de batuda va provocar la fragmentació d’aquells cereals que no van ser 

processats posteriorment, com el blat nu. No sabem com es va produir la batuda, ja que 

manquen evidències arqueològiques al respecte i estudis experimentals de la 

fragmentació de les llavors en aquesta fase i no sabem si tots els tipus de batuda 

produïen fragmentació de les restes.  
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Posteriorment a la batuda cal dur a terme el ventat per tal de separar els grans de 

les espiguetes, les pellofes i les restes de l’espiga, en el cas dels blats nus. En el cas dels 

blats vestits es van haver d’espellofar prèviament.  

En el cas de les llenties, si es va dur a terme la batuda, aquesta s’hauria realitzat 

donant cops amb algun instrument de fusta a les plantes seques per obrir les beines i, 

posteriorment, mitjançant el ventat, separar-ne les llavors.  

El registre recuperat és similar a les capes 17 i 18 pel que fa als índexs de 

fragmentació prèvia dels cereals,  sent superiors en el cas de l’espelta petita respecte a 

l’espelta bessona (Gràfic 57). Aquesta dada sembla indicar que van ser espellofades 

individualment i potser per mètodes diferents. Com hem dit, a més a més, creiem que 

l’ordi vestit també podria haver estat espellofat i, pel que sembla, aquest procés no ha 

estat tan efectiu amb les restes, ja que no totes es presenten espellofades. Aquest fet 

coincideix amb l’aparició de la base d’espigueta d’ordi més antiga de la cova. Així 

doncs, tot i tenir poques evidències per poder parlar d’un processat de l’ordi, creiem que 

són suficients per, com a mínim, plantejar-ho. 

S’han detectat fitòlits de gramínies (Blasco et alii, 1995) en aquests nivells, 

concretament de les pellofes dels cereals, les quals podrien relacionar-se amb l’activitat 

d’espellofament. Hem de tenir present, però, que l’aportació de fitòlits al sediment no 

implica un processat in situ ni forçosament una aportació humana intencionada, ja que 

es pot produir per aportació del bestiar, per exemple, o de forma accidental. 

D’altra banda, com també ja hem apuntat, el conjunt es presenta absolutament 

net de males herbes i d’elements de l’espiga o les beines, fet que fa possible pensar en 

una selecció manual de les restes o un garbellat de les mateixes. No tenim, però, 

evidències de l’existència de garbells. 

El producte obtingut en la fase del processat pot ser de dos tipus: 

1. el cereal net de pellofes, restes d’espiga i d’espigueta i de males herbes, les 

quals constitueixen els residus d’aquesta fase del cicle productiu juntament amb les 

restes de tiges, fulles i beines de les llenties, les quals s’obtindrien també netes, 

2. o el cereal nu i les llenties nets, i els cereals vestits a mig processar (sense la 

major part de restes de l’espiga i l’espigueta, però encara amb les pellofes). El procés 

d’espellofament en aquest cas seria posterior a l’emmagatzematge i probablement es 

duria a terme segons les necessitats diàries de consum. 

Ens és impossible demostrar un emmagatzematge dels cereals o les llenties a 

partir de les restes estudiades. Les restes no presenten evidències d’atacs d’insecte ni 

evidències de germinació. L’única dada que tenim que podria estar a favor d’un 
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emmagatzematge del gra és l’associació de les restes amb alguns pinyols de fruit de 

llentiscle, planta que actualment madura cap a la tardor. Creiem, però, que aquesta és 

una evidència massa feble per justificar un emmagatzematge de les restes i haurem de 

tenir en compte el context arqueològic del qual disposem per tal d’aproximar-nos a 

aquest aspecte. 

No tenim evidències carpològiques de la pràctica de la mòlta, però la 

documentació de restes de midó de Triticeae sembla que podria ser un indicador 

d’aquest tipus de processat, tot i que no sabem si es pot deure a més activitats 

relacionades amb el processat dels cereals. S’han recuperat diversos elements 

macrolítics relacionats amb l’activitat de mòlta. A la capa 13 s’han trobat dos fragments 

medials de sorrenca siliciclàstica (Fig. X). La seva observació microscòpica revel·la una 

activitat de fricció en la cara anversa d’ambdues peces produïda per un material 

semitou. La hipòtesi de l’autora de l’estudi (Ache, 2008) és que van actuar com a peces 

actives en el procés de mòlta d’espècies vegetals (mans de molí). Les evidències d’ús 

són molt significatives, fet que, a més, indica un ús reiterat de la peça. A la capa 14 es 

va trobar un altre fragment informe molt similar als de la capa 13 però la impossibilitat 

de reconstruir la seva forma original impedeix a l’autora definir l’ús d’aquesta peça 

(Ache, op.cit.). 

 
Fig. 61. Posible mà de molí de la capa 13 (Ache, 2008; Dibuix: M. Edo). 

 

Les evidències pel que fa al nivell de processat i preservació de les restes creiem 

que són molt clares a l’hora d’evidenciar que responen a plantes que tenien com a 

finalitat el consum humà. La inversió de treball és massa elevada com per plantejar que 
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serien per al consum del bestiar. Així doncs, les restes documentades són residus del 

consum. No hem de descartar, però, un ús dels subproductes agrícoles per a 

l’alimentació del bestiar. En els estudis de microrestes (Blasco et alii, 1999) també 

s’han documentat evidències d’estabulació. El que no sabem és la intensitat d’aquesta 

pràctica i amb què es va alimentar aquest bestiar. 

Per últim, voldríem valorar la diversitat taxonòmica observada en aquestes 

capes, especialment en relació a la capa 18 i a la resta de jaciments del neolític antic 

català (Taula 33). Si bé podíem haver plantejat que les freqüències relatives observades 

a la capa 18 responien a la singularitat del dipòsit, aquest argument perd tota solidesa 

als nivells epicardials, on les freqüències relatives de cada tàxon de cereal cultivat es 

mantenen molt similars, tot i tenir un origen molt diferent (en aquest cas són residus del 

consum). La importància dels blats vestits durant les tres fases (especialment la 13 i 14) 

és innegable, tot i que el blat nu, especialment a la capa 14, sembla tenir una presència 

similar a l’espelta bessona. Aquestes dades, doncs, no mantenen cap regularitat amb la 

resta de jaciments catalans del període, però creiem que això es deu a les dimensions del 

nostre mostreig (les quals tot i ser poc representatives a nivell extensiu del jaciment han 

proporcionat moltes més restes que la majoria de jaciments arqueològics d’aquest 

període) i la poca quantitat de jaciments estudiats. 

 

4.2.2.4. El NAEP 1. Les capes 11 i 11b. 

 

No disposem de cap dada antracològica per a la capa 11. Així doncs, igual que a 

les capes precedents, haurem d’utilitzar únicament les dades paleocarpològiques, 

pal·linològiques i de microrestes vegetals per intentar dibuixar l’entorn de Can Sadurní 

durant aquest període. 

Les restes carpològiques palesen una antropització del medi a partir de l’aparició 

de cereals i lleguminoses conreades, així com diverses espècies de tipus arvense 

(Bromus sp, Vicia sp, Galium aparine, Polygonum lapathifolium) i ruderal (Malva sp, 

Silene sp). Hem de destacar l’aparició de la presseguera borda (Polygonum 

lapathifolium), ja que és característica de camps de regadiu o de llits fluvials, indicant, 

com a mínim, que continuem en un període humit, com s’havia vist per a la fase cardial. 

En el mateix sentit apunten els resultats de l’anàlisi de la fauna i la microfauna del 

jaciment (Millán, 1991), clarament pròpia d’indrets humits (llúdriga, truita de riu, lluç, 

etc.), probablement indicant un període d’intensa pluviositat. 
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Pel que fa a espècies arbòries, tenim representats 5 tàxons en el registre 

carpològic: Arbutus unedo, Pinus sp, Pistacia lentiscus, Quercus sp, Vitis vinifera 

subsp. sylvestris. Tant el pi com el roure/alzina es troben també representats en les 

anàlisis de microrestes vegetals (Blasco et alii, 1999), tot i que l’explicació de la seva 

aparició és complexa per la pròpia naturalesa de les restes. Tenim, doncs, representades 

diverses espècies heliòfiles de fulla perenne i un gènere (Quercus sp) que pot respondre 

tant a vegetació de fulla perenne com de fulla caduca. La llambrusca és propia d’indrets 

humits, un indici més de l’existència d’un curs d’aigua permanent a les proximitats de la 

cova. Les anàlisis de microrestes afegeixen un últim tàxon als resultats totals: 

probablement, el margalló (Palmae). Aquesta palmera és típica a l’actualitat de les 

formacions de màquia, juntament amb el garric. 

Tot i no tenir dades antracològiques de la capa 11 de Can Sadurní, tenim 

diverses referències d’estudis antracològics que ens poden resultar útils per a aquesta 

fase. Són els jaciments de Pujolet de Moja (Olèrdola) i de Can Tintorer (Gavà). Cap 

dels dos es troba en unes condicions geogràfiques similars a les de la plana de Begues, 

ja que ambdós se situen a la perifèria del massís del Garraf, però els seus resultats són 

il·lustradors a nivell ambiental del que succeeix en zones pròximes en cronologies 

similars (és difícil establir paral·lelismes perquè Can Sadurní té unes ocupacions molt 

seguides en el temps al llarg de tot el neolític antic i la majoria de jaciments adscriuen 

els resultats arqueobotànics a períodes culturals més amplis com neolític antic/mig o 

neolític epicardial/postcardial). 

Els resultats de Pujolet de Moja (Gràfic 59) mostren unes característiques amb 

certs paral·lelismes amb la capa 18 de Can Sadurní, és a dir, uns percentatges similars 

de quercínies de fulla perenne i caduca, les quals dominen el conjunt, amb percentatges 

menors d’espècies heliòfiles com el llentiscle o l’arboç i d’altres de caducifòlies com 

l’auró/blada. Can Tintorer, en canvi, mostra l’explotació de tàxons propis d’una 

vegetació tipus màquia, amb una presència important d’ullastre, llentiscle i l’alzina-

garric (Ros, 1994 i 1995; Riera, Esteve & Nadal, 2007). 
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Gràfic 59. Resultats de l’anàlisi antracològica de Pujolet de Moja (Olèrdola) i Can Tintorer (Gavà) (a partir de 

Mestres et alii, 1997; Ros, 1994). 

 

Les anàlisis pol·líniques (Riera, 1994; Riera, Esteve & Nadal, 2007) denoten un 

augment considerable de les espècies de fulla perenne respecte períodes anteriors. Pinus 

és el tàxon arbori millor representat, seguit de l’alzina-garric. Riera creu que podríem 

estar davant de paisatges de rouredes seques o alzinars mixtos, amb alguns reductes de 

vegetació caducifòlia a les fondalades. Tanmateix el propi autor apunta la possibilitat 

que a Begues es mantingui encara una vegetació de roureda seca dominada per Quercus 

faginea subsp faginea (roure valencià). L’augment de Buxus i Pinus és interpretat per 

Riera com el resultat de la pressió antròpica sobre el litoral i el conseqüent l’avenç de la 

màquia (Pistacia, Olea, Phillyrea sp). Els tàxons d’herbàcies també augmenten 

(Chenopodiaceae, Apiaceae i Artemisia). Nosaltres també considerem, a partir de les 

dades presentades, que els tàxons submediterranis podrien ésser més presents del que 

semblen a la plana de Begues. Aquesta és una hipòtesi, però, que s’haurà de confirmar a 

partir de futurs estudis a la zona. 

Creiem que els tàxons recuperats a la capa 11 evidencien una explotació 

intensiva dels recursos de l’entorn més immediat de la cova, especialment dels de 

tardor, època en la qual fructifiquen totes les espècies documentades (exceptuant el cas 

del margalló, del qual se n’aprofiten les fulles). L’obtenció dels fruits d’aquestes plantes 

no requereix d’instrumentació especialitzada (sempre seguint la hipòtesi que les restes 

recuperades evidencien la recol·lecció de fruits i no de llenya), únicament d’objectes 

dissenyats per al seu transport, ja que eren aportats fins al jaciment. El cas del llentiscle 

i especialment el de l’arboç són els que més criden l’atenció. S’han trobat quasi 700 
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restes d’arboç en la superfície excavada, nombre que supera qualsevol altra dada per 

nosaltres coneguda sobre la recol·lecció de fruits a la Península Ibèrica durant el 

neolític. L’estudi d’aquestes restes no s’ha finalitzat, ja que en futurs treballs volem 

analitzar la seva estructura interna per tal d’intentar conèixer l’estat en el qual es 

trobaven en el moment de la seva combustió (verds, madurs o en vies de putrefacció). 

Creiem, però, que no podien estar excessivament madurs, ja que aquests fruits es tornen 

tous i fràgils, mentre que les papil·les piramidals del pericarpi de molts dels fruits 

preservats es trobaven pràcticament intactes. D’altres, però, sí que mostren una 

deformació significativa i un aplanament de les papil·les. La carbonització d’un nombre 

tan elevat de restes de fruit distribuïdes per tota la superfície del jaciment mostrejada 

sembla denotar una intencionalitat o recurrència de l’activitat que provocà la seva 

carbonització. D’altra banda, no coneixem cap processat, més enllà de la fabricació de 

confitures o melmelades, que pugui comportar la carbonització de tantes restes27. És 

possible que els estudis antracològics expliquin l’alta presència d’arboç al registre si 

aquest va ser usat preferentment com a combustible. No hem d’oblidar tampoc un 

possible ús de les fulles com a farratge per a les ovelles, documentat en societats actuals 

al País Basc (Zapata & Peña-Chocarro, 2003). En qualsevol cas, haurien de donar-se 

unes condicions molt particulars de falta d’oxigenació que facilitessin la carbonització 

dels fruits sense que el foc els destruís, com s’ha vist en replicacions experimentals 

aplicades a fruits de menors dimensions (Caruso, 2008).  

Hi ha una dada indirecta que creiem a priori que podria ser utilitzada per 

justificar un aprovisionament de fusta de l’entorn de la cova, tot i que caldria realitzar 

més estudis al respecte. A partir de l’excavació d’una cata a l’exterior de la cova i de la 

pròpia capa 11 a l’interior d’aquesta, es van dur a terme uns estudis edafològics 

(Canalies & Ferrer, 1991) que han confirmat la formació de l’Horitzó D (equivalent de 

la capa 11 a l’exterior de la cova) en menys de 500 anys. Hem de recordar que tant 

aquest horitzó com la capa 11 poden arribar a superar el metre de potència, depenent de 

la zona. Creiem, doncs, que aquesta enorme aportació de sediment no es deu només a un 

període de pluges intenses, com plantegen els autors de l’estudi edafològic, sinó al 

resultat de 700 anys d’explotació dels recursos forestals de l’entorn de la cova, els quals 

haurien reduït la massa arbòria disponible de forma significativa, afavorint l’erosió per 

l’aigua de tota la vessant de la muntanya i culminant en una sedimentació espectacular 

de la dolina que constitueix la terrassa de l’exterior de la cova. No hem d’oblidar, a més 
                                                 
27 S’ha comentat la possibilitat que s’utilitzessin aquests fruits per ajudar a la fermentació de la cervesa  
(Blasco, Edo & Villalba, 2008) però la veritable viabilitat d’aquesta pràctica encara s’ha de demostrar i, 
eventualment, caldrà que sigui contrastada en el registre arqueològic. 
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a més, la intensa explotació ramadera que s’hi ha dut a terme, amb evidències 

d’estabulació en tots els nivells ocupacionals del neolític antic (capes 18, 17, 15, 14, 13, 

12 i 11) (Blasco et alii, 1999; Bergadà, com.pers.), destacant especialment el fumier de 

la capa 12. 

Com ja hem dit, no sabem si les restes recuperades responen a l’obtenció de 

fusta o únicament dels fruits, de manera que no podem precisar més aspectes sobre el 

seu mode d’obtenció. Únicament podem esmentar la recuperació de cinc fragments de 

destral polimenats i una destral sencera en aquesta capa, tots ells d’utilitat desconeguda  

(Edo et alii, 1995). 

Pel que fa al processat o a l’emmagatzematge, no podem pronunciar-nos a favor 

de cap tipus de pràctica, ja que les restes no permeten cap interpretació en aquest sentit. 

Val la pena esmentar que els fruits d’arboç s’han de consumir immediatament perquè es 

fan malbé, mentre que els de llentiscle, pi, roure/alzina i llambrusca es poden assecar i 

consumir posteriorment. 

El margalló cal considerar-lo a part, ja que, en cas que s’utilitzi per a la 

fabricació d’estores o cistelleria, implica un processat de les fulles i el seu posterior 

trenat per tal d’obtenir l’objecte desitjat. La pràctica del marguelleig és ben coneguda en 

la tradició del Garraf, com ja hem esmentat a l’apartat 4.1.1. 

Les restes recuperades, en resum, semblen ser residus del consum d’aquests 

tàxons, però en cap cas podem assegurar el tipus de consum (alimentari, combustible, 

fabricació d’objectes) que se’n va fer. 

Les restes carpològiques de la capa 11 no només evidencien uns processos 

productius relacionats amb l’entorn forestal, sinó que demostren una clara continuació 

dels processos productius agrícoles ja observats en períodes precedents. 

El procés productiu de tipus agrícola durant l’ocupació de la capa 11 mostra 

major diversitat taxonòmica que les fases precedents, amb la incorporació del pèsol 

(Pisum sativum) i el guixol/guixa (Lathyrus cicera/sativus). Totes les espècies de cereal 

documentades durant l’Epicardial continuen presents en el primer dels nivells 

postcardials: ordi vestit i nu, blat comú/dur, espelta bessona i espelta petita. 

L’absència de fractura prèvia impossibilita interpretacions al voltant del conreu 

independent o no de les diverses espècies documentades, tot i que és el més probable. 

Considerem que no hi ha arguments possibles per defensar que les freqüències 

relatives dels tàxons de cereal recuperats són representatius de la seva importància 

econòmica o en la dieta, especialment tenint en compte que desconeixem el seu origen i 
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creiem que han patit diversos agents postdeposicionals que han provocat el transport i, 

probablement, la desaparició, d’un nombre incalculable de restes.  

Pel que fa a instrumental lític susceptible d’haver-se utilitzat en la sega 

d’aquests cereals, hem d’assenyalar la presència de 64 làmines, majoritàriament sobre 

sílex (tot i que en aquesta capa la matèria prima més utilitzada és el quars). Una d’elles 

podria ser un ganivet, però no podem anar més enllà en les intepretacions sense un 

estudi funcional d’aquest material. També s’han identificat quatre possibles dents de 

falç, tres d’elles sobre sílex.  

La major presència de restes de plantes sinantròpiques, en comparació a les 

capes precedents (Taula 34), no creiem que es degui únicament a una reducció del NMI 

de cereals, sinó que també hi ha un augment en xifres absolutes del nombre de restes de 

males herbes recuperades. Aquest augment és destacable, doncs, especialment tenint en 

compte l’historial tafonòmic de la capa on s’han recuperat, més aviat negatiu per a la 

seva preservació. Tot plegat ens fa pensar en la possibilitat que la capa 11 representi un 

tipus de conjunt diferenciat de les fases precedents, on es trobava una major quantitat de 

cereal, ben preservat i completament processat. Alhora, també podria estar evidenciant 

un mode d’obtenció del cereal diferent, menys efectiu en la separació de males herbes. 

No voldríem menystenir, d’altra banda, la importància econòmica de totes aquestes 

plantes, la majoria d’elles comestibles d’una o altra manera. 

 

CAPA NMI cereals/n. restes de males herbes 
18 736,9 
17 463 
13 115,33 
11 15,73 

 

Taula 34. Ratio entre el NMI de cereals i el nombre de restes de males herbes. (únicament es mostren les 

capes on apareixen males herbes) 

 

L’espellofament dels cereals al jaciment queda evidenciat per la presència de 

fitòlits de cobertes d’Hordeum sp i Triticum dicoccum (Blasco et alii, 1999). 

S’han recuperat diversos elements macrolítics sobre granit i calcària que podrien 

haver-se utilitzat com a molins o mans de molí. De fet, els estudis de microrestes 

vegetals (Blasco et alii, 1999) han permès recuperar restes de midons de blat, fet que 

ens estaria indicant una mòlta al propi jaciment. 

Novament, igual que a la capa 18, tenim evidències de la fase de consum 

d’aquests cereals. Si bé fins ara únicament havíem plantejat un consum alimentari dels 
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cereals (com a menjar sòlid), la capa 11 ha permès documentar diverses fases en el 

procés de fabricació i consum de cervesa (feta amb ordi), amb la qual cosa estem davant 

d’unes de les evidències més antigues d’aquest procés a la Península Ibèrica (Blasco, 

Edo & Villalba, 2008). El processat s’ha detectat en una mà de molí i en un molí, on 

s’han trobat restes de midó amb evidències de maltejat. El maltejat és precisament la 

primera fase del procés d’elaboració de la cervesa i consisteix en deixar germinar el gra 

fins a un punt determinat. Aquesta germinació s’atura mitjançant la torrefacció i 

finalment es moltura per tal d’obtenir el most previ a la fermentació. El consum 

d’aquesta cervesa s’ha pogut determinar a partir de la identificació d’esquelets silicis i 

oxalats de fitòlits de cervesa ja fermentada en una ceràmica de dimensions mitjanes 

(adient, precisament, per al seu consum). Així doncs, a partir d’aquests estudis s’ha 

pogut documentar tot el procés de fabricació d’aquesta beguda.  

No deixa de ser significatiu, d’altra banda, que l’ordi vestit és precisament un 

dels cereals més escassos en el registre carpològic recuperat, fet que confirma que el 

registre carpològic no sempre és proporcionalment representatiu de la importància 

econòmica dels tàxons documentats. 

Per últim, voldríem fer una reflexió en torn a la diversitat taxonòmica observada 

a Can Sadurní en relació a la resta de jaciments estudiats del Neolític Antic (Taula 33). 

Com hom ja s’imagina, els resultats continuen sent diferents als observats en la resta 

d’estudis realitzats. Can Sadurní té una major variabilitat taxonòmica cerealística durant 

tota la seva estratigrafia i les freqüències relatives, tot i haver canviat en aquesta última 

capa, continuen assenyalant una importància significativa dels blats vestits no 

observable en la majoria de jaciments. 

 

4.2.2.5. El NAEP 2. La capa 10 i 10b. 

 
L’última fase de la cova de Can Sadurní que presentem en aquest estudi és el 

conjunt poscardial més recent, les capes 10-10b. La interacció amb l’entorn durant 

aquest període segueix en la línia de períodes agrícoles anteriors, amb dos processos 

productius a gran escala, un en relació a l’entorn forestal i un altre en relació a 

l’agrícola. 

Disposem d’anàlisis antracològiques realitzades per M. Ros (1991; 1995) i R. 

Piqué (Blasco et alii, 1999), malauradament no hem pogut utilitzar les de M.Ros perquè 

l’autora presenta conjuntament les dades de la capa 10 i les de la capa 11 de forma que 

no resulten significatives de cap de les dues fases.  
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S’han recuperat 11 tàxons de plantes silvestres (Taula 35): 2 de tipus 

submediterrani com són el roure (Quercus caducifoli) i l’aranyoner (Prunus spinosa); i 

9 de mediterranis d’entre els quals destaquen l’alzina/garric (Quercus ilex-coccifera), 

l’aladern/fals aladern (Rhamnus/Phillyrea), el pi blanc (Pinus halepensis) i l’ullastre 

(Olea europaea). Les anàlisis carpològiques han aportat restes de fruits mediterranis ja 

documentats en l’anàlisi antracològica (ullastre i arboç) però també de nous com  el 

llentiscle (Pistacia lentiscus) i la llambrusca (Vitis vinifera subsp sylvestris). 

La diversitat taxonòmica sembla indicar un entorn similar a períodes anteriors, 

tot i que l’explotació del combustible cada vegada es basa amb major intensitat en 

tàxons mediterranis, fet que podria indicar, d’una banda, la major dificultat que suposa 

l’obtenció dels tàxons d’arbres caducifolis, així com la pròpia gestió d’aquests per tal de 

no esgotar-los per poder-ne fer ús en les activitats en les quals siguin més 

imprescindibles d’acord amb el valor econòmic que la percepció social els adjudiqui.  

 

ESPÈCIE PART 
REPRESENTADA

NOMBRE DE 
RESTES 

Rhamnus/Phillyrea carbó 19
Quercus ilex-coccifera carbó 79
Olea europaea 
  

carbó 13
frag de fruit 1

Quercus caducifoli carbó 25
Pinus halepensis carbó 15
Prunus cf spinosa carbó 7
Juniperus sp carbó 1
Erica sp carbó 2
Arbutus unedo 
  

carbó 3
restes de fruit 11

Rosaceae carbó 1

Pistacia lentiscus  pinyol de fruit 13

Vitis vinifera subsp sylvestrisllavor 1
  TOTAL 290
 N. tàxons 11

 
Taula 35. Tàxons de plantes silvestres obtinguts a partir de la determinació antracològica i carpològica 

de les capes 10 i 10b. 

  

 En resum, creiem que la pressió sobre la comunitat d’espècies submediterrànies 

ha disminuït perquè la presència d’aquestes en l’entorn també ho ha fet, probablement 

degut a una explotació continuada durant segles, però també a la necessitat de crear 

camps de conreu i pastures a la plana. En cas que aquests camps fossin abandonats, a 

més a més, serien colonitzats primerament per espècies de caràcter arbustiu de 

formacions més obertes. I en el cas que la pressió antròpica sobre el territori no 

disminuís en cap moment, fet que sembla evident per la quantitat d’ocupacions presents 
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a la cova durant el neolític antic, totes elles amb evidències de presència d’animals 

domèstics i, per tant, de pràctica de la ramaderia, les rouredes no haurien pogut arribar a 

colonitzar aquests espais. Aquest procés, unit al progressiu assecament del clima va 

poder afavorir l’expansió de la vegetació pròpia d’alzinar i màquia. 

L’obtenció d’aquests tàxons sembla indicar, com ja hem insinuat, dues 

interaccions diferents amb l’entorn (basant-nos en les característiques actuals d’aquest): 

una a curta distància, on es podrien obtenir molts dels tàxons propis de formacions 

obertes i sòls poc desenvolupats (llentiscle, ullastre, arboç, etc.); i una a mitja distància 

(entre 500 metres i 5 Km) on s’obtindria, probablement, el gruix del combustible 

constituït per alzina/garric i roure, aprofitant ocasionalment altres tàxons com les 

rosàcies. Sembla, doncs, que podria tractar-se d’una complexa estratègia d’aprofitament 

i preservació dels recursos disponibles. Malauradament, hem de mantenir aquestes 

teories com a meres hipòtesis, ja que les mostres antracològiques procedeixen d’un sol 

quadre, l’H9, i resulten insatisfactòries per formular qualsevol explicació sobre la 

interacció que aquestes societats van mantenir amb el seu entorn. 

 

12%

47%
8%

2%

9%

1%

1%

1%

15%

4% Rhamnus/Phillyrea

Quercus ilex-coccifera

Olea europaea

Arbutus unedo

Pinus halepensis

Erica

Juniperus

Rosaceae

Quercus caducifoli

Prunus cf spinosa

 
Gràfic 60. Percentatges relatius dels tàxons arboris de les capes 10 i 10b a partir de les restes 

antracològiques (Piqué, inèdit). 

 

Novament, com havíem vist en capes precedents, els fruits recuperats resulten 

ser fruits de tardor. Hi ha dos tàxons que probablement es van recollir per al consum 

alimentari: el llentiscle i la llambrusca, ja que no s’han documentat en el registre 

antracològic. Tot i que podríem argumentar que la mostra antracològica estudiada 
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procedeix del quadre H9, mentre que la resta de llambrusca és del quadre F9, aquesta 

justificació no és vàlida per a les restes de llentiscle, ja que una d’elles s’ha recuperat 

precisament al quadre H9. Aquest fet no és freqüent, ja que normalment s’acostumen a 

trobar els fruits de llentiscle acompanyats de carbons de la mateixa espècie, indicant que 

possiblement formaven part del combustible (Alonso, 1999). La constància amb la qual 

apareixen els fruits d’aquest tàxon en bona part del registre de Can Sadurní, éssent 

aquest tan escàs en contaminacions, fa pensar que probablement estem obviant un més 

que probable ús desconegut (alimentari?) d’aquests fruits. 

Pel que fa a instruments lítics que es puguin relacionar amb l’obtenció de 

combustible (ja que, com ja hem comentat per a d’altres capes, l’obtenció dels fruits de 

llentiscle i de llambrusca no requeriria, probablement de cap tipus d’instrument tallant), 

cal assenyalar la recuperació d’algunes peces que podrien haver funcionat com a 

destrals (no disposem de dades quantitatives exactes al respecte, ja que l’estudi dels 

materials es troba en curs). El transport del combustible de tàxons submediterranis, en el 

cas que la nostra hipòtesi sigui certa, resultaria molt costós (per la distància a la qual 

s’hauria d’anar a cercar, implicant una prèvia planificació de la tasca), augmentant 

d’aquesta manera el seu valor social.  

 
Fig. 62. Possibles destrals associades a la Capa 10 (Edo et alii, 1991). 

 

No ens resten evidències de processat o emmagatzematge de la fusta. Les restes 

antracològiques recuperades són, doncs, residus del consum d’aquesta com a 

combustible.  

El procés productiu agrícola és l’altre gran procés d’interacció amb l’entorn que 

tractarem en aquesta fase. 

S’han documentat 7 tàxons diferents de plantes conreades, els 5 tipus de cereal 

que ja hem anat veient en tota la seqüència de la cova (ordi vestit i nu, blat comú/dur, 
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espelta petita i espelta bessona) i dues espècies de lleguminosa (llentia i pèsol), 

d’importància considerable durant tot el postcardial. 

La variabilitat taxonòmica observada i els percentatges relatius obtinguts (Gràfic 

52) mostren una clara continuïtat respecte períodes anteriors (exceptuant la capa 11, on 

ja hem comentat que els resultats es mostren alterats). Si bé tampoc volem donar 

excessiva importància a les dades quantitatives d’aquesta capa, ja que, com hem 

esmentat, tampoc són representatives de cap activitat concreta. 

La no aparició de males herbes manté el patró observat a la cova fins al moment. 

En canvi, la recuperació de diverses restes de morella, una planta altament tòxica, ens 

du a preguntar-nos si se li va donar cap tipus d’utilitat (alimentària, medicinal o ritual) o 

bé simplement creixia al propi jaciment i es va cremar alguna llavor accidentalment. 

L’aparició de restes d’aquesta espècie en tres quadres diferents, tot i que de la mateixa 

zona ens fa sospitar que podria haver tingut un ús econòmic que ara mateix 

desconeixem. 

Pel que fa a la fase de l’obtenció, les restes de la capa no permeten formular cap 

hipòtesi que no s’hagi esmentat anteriorment. Ens decantem, doncs, per l’explotació de 

terres prèviament posades en conreu (ja sigui terres en guaret o erms), únicament 

basant-nos en un criteri pragmàtic d’aprofitament de terres ben ubicades per al cultiu de 

cereals, pròximes al jaciment i que no requereixen d’un desbrossament tan intensiu com 

la tala de boscos. Tampoc tenim evidències clares d’un processat o consum dels cereals 

de forma individualitzada (a diferència de les fases anteriors), aspectes que hem utilitzat 

en altres períodes per justificar un cultiu individualitzat de les diverses espècies. 

L’estudi funcional de les eines lítiques es troba en curs, fet que tampoc permet associar 

amb seguretat les làmines de sílex recuperades amb la sega dels cereals. 

D’altra banda, la fase del procés productiu que sí que hem pogut documentar de 

forma excel·lent (en comparació a les fases precedents) ha estat l’emmagatzematge, ja 

que durant les excavacions que es van dur a terme en les primeres campanyes del 

jaciment es van documentar tres sitges a l’exterior de la cova (Edo et alii, 1991; Edo & 

Blasco, 1992). Són tres estructures de boca circular-el·líptica i seccions de tendència 

troncocònica però amb la base arrodonida. Els diàmetres màxims estan entre 90 i 123 

cm i tenen una fondària de 75 cm. Es considera que s’han trobat senceres i els estudis 

edafològics demostren que el rebliment era exactament el mateix sediment que el que 

conforma l’Horitzó C (equivalent a la capa 10 de l’interior de la cova) (Canalies & 

Ferrer, 1991). Estan excavades en un sediment format per una gran quantitat de capes de 

precipitació calcàrea, pràcticament impermeables, fet que les fa idònies per a la 
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conservació del gra (Edo & Blasco, 1992). No sabem quantes estructures més podrien 

haver a la terrassa exterior de la cova i esperem en futurs treballs obtenir nous resultats 

al respecte. La funcionalitat exacta d’aquestes sitges no pot ésser determinada, ja que 

podrien haver contingut diversos tipus de productes. Tanmateix, pensem que el més 

probable és que s’utilitzessin per a l’emmagatzematge de gra.  

 
Fig. 63. Imatge de la terrassa de l’exterior del jaciment amb la indicació de la Cala 1, on s’ubicaven les 

tres sitges (Edo et alii, 1991). 

 
Fig. 64. Dibuix de la secció de la sitja 1 (Edo et alii, 1991). 
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S’han trobat alguns possibles fragments de molí i mans de molí, l’estudi dels 

quals es troba en curs, però que podrien estar relacionats amb la mòlta del cereal, fet que 

estaria mostrant la polivalència del jaciment en quant a fases del processat del cereal 

que s’hi durien a terme. 

Finalment, hem pogut determinar també un nou tipus de consum dels productes i 

subproductes agrícoles. La recuperació d’un nombre relativament elevat d’agregats 

d’argila (Edo et alii, 1991) a l’interior de les sitges anteriorment esmentades va 

permetre l’estudi de les empremtes vegetals de diverses llavors. Aquest estudi el va dur 

a terme Gerhild Kraus-Kashani i va poder determinar la presència de diversos cereals 

vestits (ordi vestit, espelta petita i espelta bessona) i ordi nu. Moltes de les restes no es 

trobaven processades (apareixen espiguetes amb llavors adherides). A més a més, es va 

poder documentar un tàxon no observat en l’estudi carpològic que hem realitzat 

nosaltres: el lli (Linum sp). Creiem que aquests agregats d’argila, tot i que no han estat 

estudiats com a artefactes en sí mateixos, podrien haver format part d’alguna estructura 

construïda a l’exterior de la cova. Tot i que només s’han determinat empremptes de 

llavors, Buxó (Buxó & Piqué, 2008) assenyala que la palla de les espècies de cereals 

vestits és molt apreciada per a finalitats constructives per la seva duresa. 

Les restes carpològiques estudiades, en canvi, les considerem com a residus del 

consum alimentari, tot i que no podem saber si eren destinades al consum humà o del 

bestiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227

5. Primera aproximació a la percepció de l’entorn 

en les últimes comunitats mesolítiques i les primeres 

neolítiques de Can Sadurní 
 
 Havíem plantejat a l’inici d’aquest treball que per arribar a aproximar-nos a la 

percepció de l’entorn en el passat era necessari, primer de tot, un coneixement de 

l’entorn i de la societat i, en segon lloc, de l’evolució de la interacció entre ambdós. 

Aquests aspectes han estat tractats en la mesura del possible en el capítol 4 a partir de 

l’estudi de les restes arqueobotàniques de Can Sadurní. És en aquest capítol on 

abordarem el tipus de percepció que evidencien algunes de les fases d’interacció 

analitzades. Abans, però, volem assenyalar diversos aspectes importants a tenir en 

compte per tal d’avaluar correctament els resultats obtinguts fins al moment, dels quals 

depenen les hipòtesis i interpretacions que puguem plantejar al voltant de la percepció. 

 Primer de tot, hem de tenir en compte en quina mesura el nostre objecte d’estudi 

ha estat el material adequat per respondre a la pregunta formulada. Les restes 

arqueobotàniques que hem analitzat procedeixen d’un únic espai dintre del tot que 

conforma l’entorn de cada societat que les ha generat. Aquest espai és sens dubte 

singular per la recurrència d’ús al llarg de tot el període estudiat, però la seva funció 

dintre de l’entorn social no ha estat la mateixa al llarg de totes les seves fases d’ús i 

ocupació ja que, com ja hem dit al capitol 2 seguint tesis formulades per Tim Ingold 

(2006), la percepció de l’entorn és quelcom que evoluciona, fins i tot dintre d’una 

mateixa tradició. A més a més, recordem breument que l’estudi del jaciment ha estat 

també parcial i que no ha estat possible adaptar la superfície excavada (i molt menys la 

mostrejada per a estudis arqueobotànics) a la gestió de l’espai social duta a terme en 

cada fase d’ocupació, sinó que s’ha hagut de limitar a l’excavació d’un mateix espai 

arbitràriament delimitat per tal d’estudiar totes les fases, indepedentment de les 

activitats productives i reproductives que s’hi van dur a terme en cadascuna d’elles. 

 En segon lloc, al capítol 2 havíem determinat diversos elements que participaven 

en el procés d’interacció societat-entorn: agent social, entorn i forces productives. Les 

restes arqueobotàniques estudiades, com a evidències de processos productius que són, 

ens permeten inferir l’existència d’un agent social, de la presència d’uns recursos en 

l’entorn i de la necessitat d’ús d’una sèrie de forces productives. Tanmateix, les 

limitacions que ofereixen són nombroses a l’hora de concretar aquests elements al nivell 

desitjat. Les forces productives són, en el nostre cas, l’element més desconegut dintre de 
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tot el procés productiu estudiat. Ignorem completament aspectes clau de l’agent social 

que ha dut a terme els processos de treball (com són el gènere, l’edat, la posició social 

dintre del grup...) i, en la majoria dels casos, ignorem la funcionalitat dels artefactes 

arqueològics que podríem associar a aquest agent social i que podrien haver format part 

dels mitjans de producció disponibles. Per últim, l’entorn el podem inferir a partir del 

creuament de les dades arqueobiològiques però resulta impossible conèixer el punt 

d’obtenció exacte per a cada recurs. 

 Superar aquestes mancances serà objectiu de futurs treballs, mentre que el que 

aquí exposarem és un primer discurs sobre la percepció de l’entorn en les societats que 

van utilitzar la cova de Can Sadurní entre el 10000 i el 4000 cal ANE, a partir de la 

variabilitat taxonòmica atribuïda a l’entorn en cada fase, els recursos aprofitats, com es 

va dur a terme aquest aprofitament i el nombre de processos productius evidenciats en el 

jaciment. Contextualitzarem els resultats quan sigui possible per tal d’obtenir una visió 

més àmplia de la interacció amb l’entorn al Garraf. Tractarem únicament tres fases de 

les estudiades en aquest treball, ja que no disposem de dades antracològiques per a les 

fases epicardials ni per al NAEP 1, fet que impossibilita una interpretació de la 

percepció de l’entorn vegetal mínimament fonamentada i completa. Així doncs, 

tractarem el període mesolític (capa 21), neolític antic cardial (capa 18) i neolític antic 

postcardial final (capes 10 i 10b). 

 Iniciarem l’estudi de la percepció en la fase més antiga excavada al jaciment: el 

Mesolític. A la Taula 36 presentem una síntesi de les dades disponibles en relació a 

l’entorn (botàniques i faunístiques), els recursos aprofitats i els processos productius 

documentats al jaciment. Treballarem les dades presentades sota el supòsit que són 

representatives de les pràctiques econòmiques dels grups mesolítics que van habitar la 

cova. Creiem que aquest exercici permetrà plantejar hipòtesis de treball en el futur. 

Les dades disponibles (Taula 36) mostren un aprofitament de recursos 

procedents de dues possibles formacions forestals: una de boscos caducifolis o mixtes i 

una altra d’alzinars oberts i zones arbustives. Alguns tàxons determinats en l’estudi 

faunístic (Saña, inèdit), ens indiquen, però, que podrien existir zones de pastures i 

terrenys pantanosos, on podríem trobar el cavall salvatge i l’ur, respectivament. 

Tanmateix, aquestes espècies podrien haver-se desenvolupat en la resta de medis 

esmentats. Malgrat la diversitat aparent, però, s’observa una focalització en certs 

recursos: rosàcies en el cas dels fruits, rosàcies i auró/blada per al combustible i conill 

quant a alimentació càrnica (Saña, inèdit).  
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ENTORN DISTRIBUCIÓ 

RECURSOS APROFITATS 
ECONÒMICAMENT 

PROCESSOS PRODUCTIUS DOCUMENTATS AL 
JACIMENT 

Tàxon Evidència 
arqueològica Obtenció Processat Emmagat-

zematge 
Processat 

final Consum 

Bosc 
caducifoli de 
roureda  

Obagues i valls 
més humides Prunus carbó i fruits 

 

Transport 
al 

jaciment 
  

Combustible 
i alimentació 

Acer carbó Combustible 

Sus scropha fauna 
Fabricació 
al propi 
jaciment 
de puntes 
de sílex 

Alimentació Bos 
primigenius? fauna 

Vulpes vulpes fauna 

Alzinar 
mixte, obert i 
formacions 
arbustives  
 

Solanes, sòls més 
pobres, espais 
antropitzats 
 

Arbutus 
unedo carbó  

Transport 
al 

jaciment 

  

Combustible Juniperus carbó 
Pinus Pinya (frag) 

Cistaceae carbó 
Leguminosae carbó 
Oryctolagus 
cunniculus fauna 

Fabricació 
al propi 
jaciment 
de puntes 
de sílex 

Transport 
al 

jaciment 

 Marques de 
tall 
d’aprofita-
ment càrnic. 
Termoaltera-
cions  

Consum 
alimentari al 
jaciment, 
possible 
aprofitament 
de les pells 
(gratadors de 
sílex) 

Capra 
pyrenaica fauna 

Sus scropha fauna 
Cervus 
elaphus fauna 

Equus 
caballus fauna 

Vulpes vulpes fauna 

Pastures, 
herbassars 

Possiblement en 
punts més elevats 
del massís de 
l’Ordal 

Equus 
caballus fauna 

Fabricació 
al propi 
jaciment 
de puntes 
de sílex 

Transport 
al 

jaciment 

  

Alimentació 
Vulpes vulpes fauna 

Zones 
humides/ 
pantanoses ? 

Algunes zones del 
poljé de Begues ? Bos 

primigenius fauna 

Fabricació 
al propi 
jaciment 
de puntes 
de sílex 

Transport 
al 

jaciment 

  

Alimentació 

 

Taula 36. Entorn i processos productius durant el Mesolític a Can Sadurní (dades faunístiques a partir 

de Saña, inèdit). 

 

 L’aprovisionament de combustible es faria al voltant de la cova i en valls 

humides i obagues (on també s’obtindrien els fruits silvestres) mentre que el conill és 

típic d’alzinars oberts (Millán, 1991). Sembla que podríem establir una distinció entre 

l’aprovisionament de fusta i fruits respecte a la cacera i, per tant, una certa divisió 

espacial de les activitats d’obtenció de matèria primera. En el supòsit que fossin aquests 

els recursos principalment obtinguts, podríem pensar que les estratègies productives 

estan molt focalitzades, fet que a nivell perceptual implica la recerca d’allò concret en 

un entorn molt divers, requerint així una gran habilitat per part de l’individu i, alhora, 

una important tasca d’educació per part del grup. També implicaria, en conseqüència, la 
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limitació del consum d’altres espècies com és el cas de les quercínies, completament 

absents en el registre, potser perquè no eren percebudes com a recurs, encara que ja hem 

esmentat que la seva absència també es pot deure a un factor mostral ja que aquests 

taxons són els més habituals en els jacimentas arqueològics de les mateixes cronologies.  

El jaciment de cronologia mesolítica28 més pròxim és Coveta del Marge del 

Moro (Begues, Baix Llobregat), un avenc d’uns 14 m2 de superfície operativa. El 

registre faunístic del jaciment (Edo,Villalba & Blasco, 2001), tot i que el seu estudi es 

troba en curs, mostra uns patrons d’explotació idèntics als de Can Sadurní: una majoria 

aclaparadora de restes de conill. Malauradament no hi ha dades sobre restes 

antracològiques ni carpològiques al jaciment. L’ús de petxines per a la fabricació 

d’utillatge (Edo, Villalba & Blasco, op. cit.) mostra un aspecte particular de les 

comunitats que van freqüentar l’avenc que demostra la percepció plural que es pot tenir 

respecte els recursos d’un mateix entorn. 

La Balma de la Griera (Calafell, Baix Penedès) és l’únic jaciment, a part de 

Marge del Moro, proper al Garraf amb nivells mesolítics que podem comparar amb Can 

Sadurní. Els estudis de micromorfologia de sediments realitzats en aquest jaciment 

mostren un clima molt humit i fred, com semblen indicar tots els jaciments del període 

analitzats (Bergadà, 1998). No disposem de resultats dels estudis antracològics però 

l’anàlisi faunística (Nadal, 2000) ens remet a un patró d’explotació molt similar al de 

Can Sadurní, amb un 85% de les restes de conill salvatge i una molt baixa representació 

de grans mamífers, entre els quals trobem cérvol, porc senglar, guilla i linx. En general, 

doncs, mostra un registre molt similar al de Can Sadurní per al mateix període. No s’hi 

ha documentat, però, ur (tampoc en nivells més antics) ni cavall salvatge, l’espècie 

majorment explotada en el Paleolític superior (Nadal, op.cit.). Creiem que aquestes 

diferències es poden deure a qüestions climàtiques i ambientals, ja que la Balma de la 

Griera està a 85 m.s.n.m. i és propera a la línia de costa actual (a 3 Km). 

És remarcable, alhora, que els recursos aprofitats segueixen estratègies similars a 

les observades també en jaciments de zones més humides de Catalunya com la Balma 

del Gai (Bages, Barcelona) (Allué et alii¸ 2007), fet que podria indicar-nos algun tipus 

de patró d’explotació a nivell regional força similar, tot i les particularitats de cada 

medi. Aquest patró, a més a més, és transmès generacionalment, ja que es repeteix al 

llarg de tota la seqüència de Can Sadurní, fet que ens fa pensar que hi ha un factor social 

molt important en la tria dels tàxons explotats. El que sí que creiem que semblen indicar 

les restes estudiades és que la cova és reutilitzada durant tot l’Epipaleolític sota una 
                                                 
28 Disposem de dues datacions calibrades per aquest jaciment: 7488-7083 cal ANE i 7937-7588 cal ANE. 
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mateixa percepció de l’espai i de l’entorn d’aquest espai, per satisfer unes mateixes 

necessitats socials a partir d’un tipus d’interacció molt regular quant a recursos 

aprofitats i mode de consum dels mateixos, tot i el canvi permanent de l’entorn vegetal. 

Aquesta pràctica, aplicada a grups mòbils, implicaria una educació de la percepció 

destinada a la cerca dels recursos bàsics per a la reproducció del grup en diversos 

ecosistemes que formarien part del seu territori d’explotació. Una pràctica d’aquest 

tipus és, doncs, poc adaptativa en el sentit tradicional del terme (capítol 2), ja que depèn 

de la transmissió d’uns coneixements i de la seva correcta aplicació perquè la comunitat 

mantingui la seva viabilitat i, tot i ser econòmicament possible, no és la menys costosa 

energèticament parlant. 

La capa 18 suposa un canvi radical en la conceptualització de la cova i de la 

pròpia percepció de l’entorn. A la Taula 37 hem presentat les dades en relació a la 

interacció amb l’entorn disponibles per a aquesta capa. Podem observar diverses 

diferències respecte al període anterior: primer de tot, l’aparició dels camps de conreu, 

espais deliberadament creats en l’entorn per tal d’obtenir uns recursos concrets. A més, 

podem observar que tot i que es continuen explotant els boscos caducifolis, sembla que 

hi ha una clara intencionalitat en l’aprofitament dels recursos dels alzinars i alzinars 

mixtos, tant per a l’obtenció de combustible (majoritàriament procedent de quercínies) 

com per a la caça (conill i cérvol). 

Els recursos explotats canvien de forma significativa. Les quercínies passen a 

significar la major part del registre antracològic, mentre que els fruits de rosàcies han 

deixat d’aparèixer en el carpològic. L’aprofitament de recursos del bosc, a primera 

vista, sembla destinada a l’obtenció de combustible i alimentació càrnica. Aquest 

combustible té una finalitat molt particular: la cremació d’unes restes humanes i 

d’aixovar funerari. La fauna caçada sembla haver estat consumida al propi jaciment, 

potser en algun tipus de banquet ritual (Blasco et alii, 2005a). Així doncs, la cova en 

aquest període ja no és concebuda com un espai d’hàbitat sinó com un espai 

d’enterrament en el qual es practica un ritual molt concret que evidencia una gran 

inversió de treball. No es documenten a la cova les fases de producció dels instruments 

necessaris per a l’obtenció de la matèria primera utilitzada, ja que el jaciment d’hàbitat 

es localitzaria en un altre espai. Sembla que una part de la fauna domèstica (extremitats 

de cabres) (Blasco et alii, 2005a) i dels cereals conreats no va ser consumida com a 

aliment, ja que apareixen intactes, acompanyant les restes humanes en qualitat 

d’aixovar. Les llavors de cereal es van carbonitzar durant el que suposem que va ser un 

incendi ritual. Aquests són els recursos on es pot constatar una major inversió de treball. 
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En canvi, tant la fusta com la fauna salvatge apareixen consumides com a combustible i 

com a aliment, respectivament, i van ser processades a la cova. Aquesta pràctica podria 

estar evidenciant una percepció diferencial d’aquells productes on s’hi ha invertit una 

gran quantitat de treball en la seva obtenció (productes domèstics) i aquells productes 

on l’obtenció és més immediata.  

ENTORN DISTRIBUCIÓ 

RECURSOS APROFITATS 
ECONÒMICAMENT PROCESSOS PRODUCTIUS DOCUMENTATS AL JACIMENT

Tàxon 
Evidència 

arqueològic
a 

Obtenció Processat Emmagat
-zematge 

Processat 
final Consum 

Bosc caducifoli 
de roureda 

Obagues i valls més 
humides 

Prunus carbó   Transport 
al 

jaciment 

  Combustible Acer carbó 
Quercus caducifoli carbó Tala Curt o nul 

Alzinar mixte 
 

Solanes de la plana 
de Begues 
 

Arbutus unedo carbó i fruits  Transport 
al 

jaciment 

  
Combustible Quercus ilex carbó Tala Curt o nul Quercus caducifoli carbó 

Alzinar obert i 
formacions 
arbustives 

Espais antropitzats i 
sòls més pobres 

Quercus ilex carbó Tala 

Transport 
al 

jaciment 

Curt o nul  

Combustible 

Pistacia lentiscus carbó   
Olea europaea carbó 

Pinus halepensis carbó 
Rhamnus carbó 
Juniperus carbó 

Oryctolagus 
cuniculus fauna Traces de 

termoalteració 
i descarnament 

Alimentació 
Cervus fauna 

Camps de 
cultiu 

Terres ben drenades 
de la plana amb sòls 
cultivables que rebin 
la llum solar  

Triticum 
aestivum/durum llavor 

Falç lítica 

Transport 
al jaciment 
dels blats i 
l’ordi nu 

nets i 
espellofats 

i l’ordi 
vestit sense 
espellofar 

 
Probables 

activitats de 
mòlta de cereal

Ofrena 
funerària 

Triticum aestivum 
tipus compactum llavor 

Triticum dicoccum llavor 
Triticum 

monococcum llavor 

Hordeum vulgare llavor 
Hordeum vulgare 

var nudum llavor 

Avena llavor 

No 
intencionat 

Transport 

al 

jaciment 

  

Subproducte 

Chenopodium 
album llavor 

Lathyrus sp llavor 
Polygonum llavor 

En terres ben 
irrigades 

Chenopodium 
hybridum llavor 

 Oryctolagus 
cuniculus fauna 

 Traces de 
termoalteració 
i descarnament 

Alimentació 
Cervus fauna 

Herbassars Clarianes obertes al 
bosc, espais ruderals 

Rubus idaeus llavor  

Transport 
al 

jaciment 

  Alimentari? 
Avena llavor 

No 
intencionat 

Subproducte 
Chenopodium 

album llavor 

Lathyrus sp llavor 
Umbelliferae llavor 
Oryctolagus 

cuniculus fauna  Traces de 
termoalteració 
i descarnament 

Alimentació 
Cervus fauna 

Taula 37. Entorn i processos productius al Neolític Antic Cardial a Can Sadurní (capa 18) (dades 

antracològiques a partir de Mensua & Piqué, inèdit; dades faunístiques a partir de Blasco et alii, 2005a). 

 

Desconeixem l’agent que hauria dut a terme les tasques d’obtenció i processat de 

cadascun dels productes consumits, però pensem que no tots tenen la mateixa 
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significació ni el mateix valor, tenint en compte que uns van formar part d’un banquet 

ritual i d’altres, en canvi, van ser oferts i no consumits alimentàriament. Si bé tots van 

formar part d’un consum (el propi ritual), no tots els productes van rebre el mateix 

tracte. La presència d’una peça de falç lítica i una mà de molí amb abundants marques 

d’ús (Ache, inèdit) podria ser una evidència més del valor social de les activitats 

agrícoles. 

No hem d’oblidar una dada ja proporcionada al capítol anterior en relació al 

cultiu independent de cadascun dels blats. Aquests haurien estat percebuts com recursos 

diversos que requereixen processos d’obtenció i processat exclusius per tal de consumir-

los. Alhora, com a productes, la seva deposició en forma neta de pellofes, parts de 

l’espiga i males herbes denota que el que tenia el valor social en aquest ritual concret 

era el propi gra absolutament processat. És important aquest aspecte a nivell perceptual, 

ja que el conreu de cereals implica l’adjudicació d’un espai a cada espècie, el qual passa 

a integrar-se en la percepció de l’entorn. Aquest espai no només s’atribuirà per la 

idoneïtat de la terra sinó que també pot haver-hi motivacions d’origen social o simbòlic 

que, òbviament, no podem abordar en un treball d’aquestes característiques. Hem de 

tenir en compte, a més, que els cereals semblen ser la font bàsica d’alimentació d’origen 

vegetal. 

Finalment, volíem fer esment de la percepció de la cova dintre de l’entorn de la 

societat que va generar el registre de la capa 18. El fet que se’n fes un ús aparentment 

puntual i singular (aspecte encara no del tot determinat a nivell arqueològic), no té per 

què indicar una desconeixença de l’espai o una menor importància d’aquest en l’entorn 

del grup. Ans al contrari, denota un coneixement d’aquest lloc i, probablement, una 

significació prèvia del mateix que va justificar el seu ús final dintre d’un marc simbòlic 

com és el d’un ritual funerari. És precisament aquesta percepció de la cova i l’ús que 

se’n fa el que ens duu a pensar que l’obtenció del combustible va ser plantejada des de 

l’espai on es consumiria (la cova) i no des de l’espai d’hàbitat del grup (a una distància 

indeterminada). En canvi, els productes no consumits alimentàriament i que s’ofereixen 

com a aixovar probablement van ser obtinguts des de l’espai d’hàbitat i transportats com 

a productes a la cova.  

El conjunt postcardial més recent (NAEP 2, capes 10 i 10b) és l’últim que 

analitzarem en aquest capítol. Durant aquest període, la cova s’interpreta com un espai 

d’hàbitat on es documenten activitats de consum a partir de l’aparició de residus 

alimentaris i de combustible. A més a més disposem d’evidències d’estructures 

destinades a l’emmagatzematge, probablement de gra, indicant que l’ús de la cova va 



 234

ser, com a mínim, més que puntual, ja que en un moment donat es va aportar una 

matèria primera elaborada, la qual va ser emmagatzemada i, en un segon moment, la 

mateixa comunitat va reutilitzar l’espai per extraure aquest producte i consumir-lo. 

Aquesta plurifuncionalitat de l’espai ens indica que a nivell perceptual la cova es 

trobava integrada en cicle productiu de la societat que va utilitzar-la, però no sabem si 

era des d’on es percebia l’entorn o bé era un espai percebut com a apte per dur a terme 

determinades fases del cicle productiu i que, per tant, els recursos aprofitats puguin 

respondre a estratègies d’obtenció plantejades des d’un altre punt de percepció 

(l’assentament o lloc d’hàbitat). 

ENTORN DISTRIBUCIÓ 
RECURSOS APROFITATS 

ECONÒMICAMENT PROCESSOS PRODUCTIUS DOCUMENTATS AL JACIMENT

Tàxon Evidència 
arqueològica Obtenció Processat Emmagat

-zematge 
Processat 

final Consum 

Bosc caducifoli 
de roureda  

Obagues i valls més 
humides 

Prunus cf 
spinosa Carbó  

 

Transport 
al jaciment 

 
  

Combustible Quercus 
caducifoli Carbó 

Vulpes vulpes fauna 

 

Pells? 
Autodefensa? 

Altres? 

Felis sylvestris fauna 
Canis lupus fauna 

Martes martes fauna 
Sus scropha fauna Alimentació 

Clethrionomys 
glareolus fauna 

No intencionada? No humana? 

Microtus 
agrestis fauna 

Rattus rattus fauna 
Eliomys 

quercinus fauna 

Meles meles fauna 
Alzinar mixte 
 

Solanes de la plana de 
Begues 
 

Arbutus unedo carbó i fruits  

Transport 
al jaciment 

  

Combustible 
Quercus ilex-

coccifera Carbó 

Quercus 
caducifoli Carbó 

Sus scropha fauna 

 

Alimentació 
Felis sylvestris fauna 

Pells? 
Autodefensa? 

Altres? 

Lynx pardina fauna 
Vulpes vulpes fauna 
Canis lupus fauna 

Microtus 
agrestis fauna 

No intencionada? No humana? Rattus rattus fauna 
Meles meles fauna 

Sciurus vulgaris fauna 
Mus spretus fauna 

Alzinar obert i 
formacions 
arbustives 

Espais antropitzats i 
sòls més pobres 

Quercus ilex-
coccifera carbó 

 

Transport 
al jaciment  

 Combustible 

Pistacia 
lentiscus fruits Altres finalitats 

Olea europaea carbó i fruit 

Combustible 

Pinus halepensis carbó 
Rhamnus/ 
Phillyrea carbó 

Juniperus carbó 
Erica carbó 

Cervus elaphus fauna 

 Alimentació 

Capreolus 
capreolus fauna 

Oryctolagus 
cunniculus fauna 

Lepus europaeus fauna 
Rattus rattus fauna No intencionada? No humana? Mus spretus fauna 
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Meles meles fauna 
Felis sylvestris fauna 

 Transport 
al jaciment   

Pells? 
Autodefensa? 

Altres? 
Vulpes vulpes fauna 
Canis lupus fauna 

Bosc de ribera Proper a cursos d’aigua Vitis vinifera 
subsp sylvestris llavor  Transport 

al jaciment   Alimentació 

Apodemus 
sylvaticus fauna 

No intencionada? No humana? Arvicola sapidus fauna 
Meles meles fauna 
Lutra lutra fauna 

 Transport 
al jaciment   

Alimentació? 
Lynx pardina fauna Pells? 

Autodefensa? 
Altres? 

Felis sylvestris fauna 
Canis lupus fauna 

Riu Salmo trutta ictiofauna 
Alimentació Lluç de riu ictiofauna 

Esox lucius ictiofauna 
Camps de cultiu Terres ben drenades de 

la plana amb sòls 
cultivables que rebin la 
llum solar  

Triticum 
aestivum/durum llavor 

 Transport 
al jaciment 

Emmagat-
zematge en 

sitges  

Alimentació 

Triticum 
dicoccum llavor 

Alimentació i 
construcció 

Triticum 
monococcum llavor 

Hordeum 
vulgare llavor 

Hordeum 
vulgare var 

nudum 
llavor 

Lens culinaris llavor Alimentació Pisum sativum llavor 
Linum sp llavor Construcció 
Vicia sp llavor Subproducte? Horts Solanum nigrum llavor 

 Oryctolagus 
cunniculus fauna  Alimentació 

Lepus europaeus fauna 
Microtus 

duodecimcos-
tatus 

fauna 

No intencionada? No humana? Micromys 
minutus fauna 

Rattus rattus fauna 
Meles meles fauna 

Felis sylvestris fauna 
 Transport 

al jaciment   Autodefensa? 
Pells?  Vulpes vulpes fauna 

Canis lupus fauna 
Pastures, 
herbassars 

Clarianes obertes al 
bosc, espais ruderals 

Solanum nigrum llavor  

Transport 
al jaciment 

  Subproducte? Vicia sp llavor 
Equus caballus fauna 

Alimentació 

Cervus elaphus fauna 
Capreolus 
capreolus fauna 

Oryctolagus 
cunniculus fauna 

Vulpes vulpes fauna Autodefensa? 
Pells? 

Apodemus 
sylvaticus fauna 

No intencionada? No humana? Rattus rattus fauna 
Meles meles fauna 
Canis lupus fauna  Transport 

al jaciment 
   Felis sylvestris fauna 

Marí Costa mediterrània Tapes decussata malacofauna 

 Transport 
al jaciment   Alimentació? Tapes tapes malacofauna 

Cardium edule malacofauna 
Ostrea edulis malacofauna 

 

Taula 38. Entorn i processos productius al Neolític Antic Postcardial a Can Sadurní (capes 10 i 10b) 

(dades sobre empremtes de llavors en agregat d’argila a partir de Kraus-Kashani, 1991; dades 

antracològiques a partir de Blasco et alii, 1999; dades faunístiques a partir de Millán, 1991; Blasco et 

alii, 1999). 
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L’aprofitament de recursos de l’entorn és d’una enorme diversitat, com ja 

havíem vist en el període anterior, tot i que hem de precisar que no tots els tàxons 

reflectits a la Taula 38 són interpretats com espècies obtingudes per l’ésser humà. La 

presència de diverses aus rapinyaires com el duc (Bubo bubo) o el mussol banyut (Asio 

otus) creiem que són evidències de períodes de desocupació de la cova, durant els quals 

aquestes aus hi habitarien, aportant nombroses restes de rosegadors, conill, llebre, 

esquirol, rata i colom. Aquests tàxons, tots ells presents al registre (Millán, 1991), no 

són importants, doncs, com a recursos, però sí com a índexs mediambientals. Gràcies a 

la diversitat present podem afirmar que els boscos caducifolis continuen tenint una 

entitat suficient com per permetre l’existència d’espècies pròpies dels mateixos com el 

talpó roig, el talpó muntanyenc, l’esquirol i la rata cellarda. 

Cada vegada, però, resulten més presents els tàxons d’alzinars i formacions 

obertes, en detriment dels d’espècies caducifòlies. Aquest fet s’aprecia també en el cas 

dels fruits silvestres, ara únicament procedents d’alzinars mixtes i oberts i boscos de 

ribera. Aquests últims també cobren una importància molt significativa a partir de la 

pesca i la recol·lecció de fruits. Sembla doncs, que l’obtenció del combustible, la caça i 

els fruits silvestres podria quedar circumscrita a l’entorn del jaciment. Creiem que 

l’alzinar obert i les formacions arbustives dominarien una extensió no menyspreable de 

la plana, especialment la més propera a la cova.  

Continuen apareixent tàxons caducifolis en el registre, fet que denota un 

coneixement generalitzat de les possibilitats de l’entorn i una diversificació dels 

recursos aprofitats. L’aprofitament com a combustible d’aquestes espècies que 

requereixen un major esforç d’obtenció pot estar relacionat amb reminiscències 

d’estratègies econòmiques tradicionals que s’han anat transmetent generacionalment. En 

el cas que les estratègies en qüestió explotin un recurs amb dificultats de regeneració, 

aquest acaba quedant circumscrit a àrees molt limitades. Finalment, doncs, pot succeir 

que s’associïn les àrees amb els productes obtinguts a partir dels seus recursos. Aquesta 

associació augmenta el valor amb el qual es perceben els espais i justifica la seva 

integració en el sistema productiu del grup. Així doncs, podem concloure que una 

degradació de l’entorn provocada per la pròpia activitat antròpica pot generar pràctiques 

econòmicament poc rentables (recol·lecció de combustible en punts allunyats tot i tenir-

ne de disponible a menor distància) i a la llarga, necessitats de protecció de recursos 

socialment percebuts com a necessaris i escassos. La cacera podria ser una pràctica 

econòmica d’aquest tipus també. 
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 D’altra banda, i a diferència del període anterior, en aquesta fase es documenta 

el consum alimentari i amb finalitats constructives dels cereals. Aquest doble ús 

demostra una percepció dels cereals com a recurs multifuncional, no únicament 

circumscrit a l’alimentació humana i animal. D’aquesta manera el seu valor econòmic 

augmenta, en detriment dels recursos que anteriorment complien les funcionalitats ara 

cobertes pels cereals. Així doncs, augmenta la rentabilitat d’un recurs mentre que es 

podria estar perdent les possibilitats d’ús d’altres. 

 No disposem d’aquesta variabilitat de dades per a cap altre jaciment del període 

proper al Garraf. Tanmateix, tenim dos jaciments amb els quals podem comparar les 

dades presentades: Pujolet de Moja (Mestres et alii, 1997) i Can Tintorer (Estrada & 

Nadal, 1994; Ros, 1994; Saña, 1994). 

 Al Pujolet de Moja (Olèrdola) s’hi van recuperar restes malacològiques d’origen 

marí, igual que a Can Sadurní, però pràcticament cap de fauna salvatge, únicament una 

resta de guilla. L’aprofitament de recursos forestals també es mostra diferencial, ja que 

hi ha tanta presència de tàxons de bosc caducifoli com d’alzinar mixt i alzinar obert. 

Així doncs, mostra una percepció i explotació de l’entorn diferent. Aquesta dada és molt 

interessant per tal d’analitzar la interacció amb l’entorn en grups neolítics penedesencs, 

ja que aquests mantenien unes certes relacions amb els del Garraf (evidenciades a partir 

de la ceràmica tipus Molinot). 

 En canvi, Can Tintorer (Gavà), a l’altre extrem del Garraf, mostra un registre 

completament antagònic, amb el domini absolut dels tàxons arbustius propis de la 

màquia i l’alzinar obert, dominats per l’ullastre. A nivell faunístic s’observen espècies 

pròpies d’aquests entorns: conill (probablement d’aportació no antròpica), cérvol i 

guilla. La cacera, però, sembla ser una activitat molt esporàdica. Probablement ens 

trobem en un entorn molt més afectat per l’activitat humana i, en ser més proper a la 

línia de costa, amb una variabilitat taxonòmica més pròpia del clima mediterrani. 

L’aprofitament de recursos malacològics propis de fons rocallós és també un tret 

característic de les comunitats mineres d’aquest indret. Els contactes entre Can Sadurní i 

Can Tintorer també s’evidencien a partir de la presència de calaïta i d’altres materials 

litològics propis de les mines (Edo et alii, 1993; Blasco et alii, 1999). 

 Així doncs, Can Sadurní sembla ser l’únic jaciment de la zona on la cacera 

manté una importància relativa apreciable (al voltant d’un 10%, segons Saña a Blasco et 

alii, 1999) en relació a la fauna domèstica. L’explotació forestal és també diferent de 

l’observada en d’altres jaciments. Per ara, doncs, únicament podem constatar una 

interacció diferencial amb l’entorn, probablement també en relació amb els propis 
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recursos de l’entorn. Tanmateix, sembla clar que ens trobem ja en aquest període davant 

de comunitats molt estables amb tradicions pròpies, malgrat els contactes amb d’altres 

grups. 

 Per acabar, voldríem fer una petita reflexió al voltant dels canvis de percepció 

observats al llarg d’aquestes tres fases. Nosaltres creiem que hi ha un pas clau entre 

comunitats caçadores recol·lectores i comunitats agricultores i ramaderes. El QUÈ és el 

més important en la percepció de l’entorn de les primeres. Si bé és obvi que la 

significació dels llocs és present en la percepció de l’entorn de totes les comunitats, 

sembla que les caçadores recol·lectores, en interactuar amb més d’un medi, degut a la 

seva mobilitat, converteixen el recurs explotat en l’objectiu principal, més enllà de l’ON 

(que ja hem dit que també és essencial). En canvi, les societats agrícoles han de primar 

el lloc, l’ON, per sobre del QUÈ. És evident que també cal matisar molt aquesta 

afirmació però resulta clar si tenim en compte que la producció d’uns béns molt 

determinats ja coneguts converteix els llocs on aquests es produeixen, processen i 

consumeixen en elements claus del cicle productiu i reproductiu. Aquestes són hipòtesis 

de treball a partir de les quals volem afrontar futurs projectes a la zona. 
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6. CONCLUSIONS 
  

Mitjançant aquest treball hem intentat realitzar aportacions en diversos aspectes 

de l’arqueologia per tal d’avançar en el coneixement de la percepció i la interacció amb 

l’entorn en societats prehistòriques des de la perspectiva de l’arqueobotànica. 

 La revisió historiogràfica dels conceptes entorn, paisatge i territori ens ha 

permès constatar com les grans aportacions s’han fet des d’altres branques de 

l’arqueologia diferents a l’arqueobotànica, sense tenir en compte aspectes essencials 

sobre els processos de percepció i coneixement de l’entorn, així com els propis 

processos productius que tenen lloc en interacció amb l’entorn. Per aquest motiu, hem 

intentat aportar una síntesi al voltant dels mecanismes de percepció de l’entorn i 

transmissió del coneixement sobre aquest, així com dels processos d’interactuació 

societat-entorn, servint-nos de diverses disciplines com la psicologia i l’antropologia per 

tal de completar perspectives anteriorment fonamentades bàsicament en preceptes 

econòmics.  

 Aquest marc teòric ha permès el disseny d’uns objectius a resoldre: quin era 

l’entorn, com s’hi interactuava i com es percebia. Per tal de resoldre’ls hem dissenyat 

una metodologia aplicable a la problemàtica en qualsevol jaciment prehistòric, tenint 

especial cura en l’estudi dels processos tafonòmics que han originat l’objecte d’estudi 

d’aquest treball per tal d’avaluar la seva significació. La presentació d’aquesta 

metodologia esquematitzada en quadres permetrà continuar-la desenvolupant en futurs 

treballs, així com també facilita la pròpia anàlisi crítica de la mateixa. L’aportació més 

significativa del capítol metodològic, però, ha estat la sistematització de l’estudi de les 

restes carpològiques i la seva descripció numèrica. Aquest tipus de sistematització és un 

èxit en sí mateixa, ja que ha permès una clarificació dels conceptes, una determinació de 

les variables analitzades i, en definitiva, permetrà l’aplicació de la metodologia en 

qualsevol altre jaciment i la seva progressiva millora en futurs treballs. Alguns dels 

aspectes més recalcables són el disseny d’un càlcul del número mínim d’individus que 

tingui en compte totes les restes determinades i l’anàlisi de la fragmentació de les restes. 

A partir d’aquesta metodologia hem establert els fonaments d’una futura base de dades 

de restes carpològiques on puguin introduir-se resultats de qualsevol jaciment per tal 

d’estudiar els processos de percepció i interacció amb l’entorn a nivell regional i 

supraregional. Hem iniciat també el camí cap a una participació de la carpologia en 

l’estudi dels processos tafonòmics dels jaciments arqueològics. L’estudi d’aquests 
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processos, a més a més, ha demostrat ser imprescindible per conèixer la representativitat 

de les restes estudiades. Un dels aspectes tafonòmics més rellevants que s’han observat 

és la major resistència del Triticum aestivum/durum a cert tipus de processos 

postdeposicionals, qüestió de cabdal rellevància en l’estudi de la representativitat dels 

resultats obtinguts. 

 Pel que fa als materials analitzats, suposen el primer estudi quantificat i conjunt 

de totes les restes carpològiques del jaciment de Can Sadurní des que s’iniciaren les 

tasques de flotació del jaciment l’any 1993. Aquesta tasca ha comportat una gran 

quantitat de feina no només en la determinació de les restes, sinó en la tria dels residus 

dels garbells de llum de malla més fina (1mm i 0,5mm), així com la revisió dels 

materials ja triats. A més a més, hem hagut de realitzar una important recerca per poder 

dissenyar els quadres presentats per a cada capa on s’expressa la superfície excavada, la 

superfície mostrejada, i el tipus de mostreig aplicat, el qual ha anat canviant al llarg de 

les campanyes arqueològiques. Al respecte d’això, creiem que aquest treball demostra 

que és imprescindible la participació activa dels arqueobotànics en els jaciments 

arqueològics, decidint quin és el tipus de mostreig adient d’acord amb cada context 

arqueològic, supervisant les tasques de flotació i tria, i fins i tot l’envasat final de les 

restes. També creiem que s’ha posat en evidència l’enorme limitació interpretativa i el 

caos informatiu que suposa l’excavació d’un jaciment de forma parcial i discontínua, al 

llarg de múltiples campanyes i creiem que en un futur cal plantejar aquest tipus de 

projectes com a excavacions de tipus extensiu, evitant la tècnica del sondeig, la qual 

aporta una informació parcial de les ocupacions documentades i provoca problemes de 

contaminació de les mostres arqueobotàniques. 

 A nivell particular, els resultats de la capa 21 han demostrat que l’estudi 

arqueobotànic de jaciments de grups caçadors recol·lectors aporta dades summament 

significatives per entendre les estratègies productives d’aquests grups29, les quals 

resulten parcials únicament a partir de l’estudi de les eines lítiques i les restes 

faunístiques, les majoritàriament estudiades en aquest tipus de contexts. 

 Els nivells cardials de Can Sadurní han resultat ser un dels conjunts carpològics 

més importants de la Península Ibèrica d’aquest període, i, sens dubte, resulten d’un 

interès cabdal pel caire simbòlic que prenen en la seva deposició com a aixovar funerari. 

A nivell metodològic hem pogut observar com era necessari, en un context d’aquestes 

característiques, individualitzar cada conjunt carpològic i associar-lo al fragment 

                                                 
29 En aquest mateix sentit hi ha d’altres treballs, entre els quals destaquem dos d’especialment 
significatius per ser jaciments de caçadors recol·lectors del segle XX: Berihuete, 2006; Caruso, 2008. 
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ceràmic al qual s’adheria per tal d’estudiar els continguts de cada ceràmica i aprofundir 

en l’estudi del propi ritual funerari. Podem mostrar la nostra satisfacció ja en aquestes 

línies pels canvis efectuats en la recollida de mostres d’aquesta capa durant la campanya 

d’enguany, gràcies a la conscienciació de la direcció de l’excavació de Can Sadurní de 

la necessitat d’un canvi en la metodologia de recollida de mostres després de la lectura 

dels resultats preliminars d’aquest treball. 

 Els nivells epicardials i postcardials han contribuït al coneixement de la 

interacció societat-entorn al llarg d’una llarga estratigrafia en un període relativament 

acotat a nivell temporal. Han estat especialment significatives la constant presència de 

lleguminoses i la no desaparició de cap de les 5 espècies principals que conformen el 

grup de cereals explotats pels habitants de la plana durant tot el neolític antic. Ha estat 

també en aquests nivells, especialment als epicardials, on s’han manifestat més 

clarament les diferències que genera la supervisió de les tasques de recuperació de 

restes per part d’un arqueobotànic, ja que el quadre I7 ha proporcionat un volum 

d’informació molt superior a la resta de quadres mostrejats i creiem que no es pot deure 

únicament a una qüestió espacial.  

Els dos nivells postcardials han permès l’anàlisi d’uns processos tafonòmics no 

observats en períodes més antics, els quals han tingut conseqüències inevitables en 

l’estat de preservació de les restes. La capa 11 també ha resultat especialment afectada 

pels diversos mostrejos aplicats sense cap control del volum de sediment tractat per a 

cada quadre. Aquest fet ha impossibilitat la comparació de resultats entre quadres. A 

nivell carpològic, l’aportació de la capa 11 ha estat especialment significativa per la 

recuperació d’una quantitat ingent de restes de fruits d’arboç, sense precedent que 

nosaltres coneguem en d’altres jaciments neolítics peninsulars.  

La capa 10 ha demostrat la viabilitat d’un mostreig acord amb l’origen de cada 

capa. Tenint en compte que aquest nivell procedeix de l’exterior de la cova, es va optar 

per un mostreig de 10 litres de sediment per quadre per tal d’obtenir una visió espacial 

amb valor qualitatiu de la variabilitat taxonòmica de la capa. Aquest mètode ha mostrat 

ser molt efectiu en aquest sentit i serà especialment significatiu aplicar-lo en la capa 

següent, amb una potència sedimentària considerablement superior. 

 La descripció de l’entorn ha estat un dels aspectes més difícils d’assolir en 

l’apartat d’interpretació dels resultats a partir de les escasses dades disponibles. 

Tanmateix, hem fet una important aportació suficientment sòlida, partint del creuament 

de diverses disciplines arqueobiològiques per tal de dissenyar aquest entorn. El més 

significatiu, en aquest sentit, ha estat la possibilitat d’analitzar la seva evolució al llarg 
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de les diverses fases treballades, observant com l’activitat humana tenia conseqüències 

en el propi entorn i aquestes, alhora, repercutien en el propi cicle productiu dels diversos 

grups. 

 L’estudi dels processos productius de tipus forestal han estat limitats en les seves 

conclusions pel desconeixement, en la majoria dels casos, de l’instrumental utilitzat en 

l’obtenció del combustible i els aliments, així com del punt d’obtenció exacte d’aquests 

i de la finalitat concreta amb la qual es van consumir (especialment polèmica en el cas 

dels fruits carbonitzats). D’altra banda, la possibilitat de comptar amb resultats 

antracològics per a diverses capes ha enriquit enormement el discurs i ha permès copsar 

amb major amplitud els processos de treball que utilitzen recursos d’origen forestal. 

 L’estudi dels processos productius de tipus agrícola han estat, sens dubte, els 

més enriquidors de tot el treball. La diversitat de dades disponibles (malgrat 

fragmentàries) ha permès incloure resultats d’anàlisi funcional d’eines lítiques i 

macrolítiques, d’anàlisis de microrestes vegetals i estructures arqueològiques que han 

permès presentar una visió força variada de la complexitat de processos de treball 

implicats en el cicle agrícola i de la variabilitat de productes consumits, no només com a 

sòlids, sinó també en forma de begudes alcohòliques. L’aportació més significativa, 

però, ha estat el plantejament d’un cultiu independent, especialment clar en el cas de 

l’espelta petita, l’espelta bessona i el blat comú/dur. Aquest ha estat el triomf més 

important de l’aplicació de la metodologia plantejada en un començament i un dels 

resultats més inesperats de l’estudi del conjunt carpològic de la cova. Tanmateix, 

esperem en un futur perfeccionar les hipòtesis aquí plantejades i analitzar 

estadísticament els resultats obtinguts per tal d’avaluar la seva veritable significació. 

 Finalment, l’estudi de la percepció de l’entorn ha estat plantejat com una primera 

aproximació, tenint en compte les limitacions del material estudiat, el qual no ha estat 

exactament el material que necessitàvem per obtenir unes conclusions més sòlides al 

respecte, per motius ja llargament exposats al llarg de tot el treball. Per tal d’obtenir una 

visió més completa de la interacció amb l’entorn, però, hem inclòs les dades 

faunístiques disponibles per a les tres fases amb major interès i millor documentació del 

jaciment: el mesolític (capa 21), el neolític antic cardial (capa 18) i el neolític antic 

postcardial 2 (capes 10 i 10b). La distribució dels diversos tàxons en comunitats 

vegetals àmplies ha permès una comprensió de les estratègies productives dels diversos 

grups, aportant dades interessants  per a la formulació d’hipòtesis sobre la percepció de 

l’entorn a desenvolupar en futures recerques. Creiem, doncs, que amb aquest capítol 

hem demostrat que és possible construir un discurs al voltant de la percepció per a les 
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societats prehistòriques i que les hipòtesis plantejades permeten abordar nous treballs 

amb un major interès i un marc teòric, metodològic i interpretatiu més definit. 
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ANNEX 1. TAULES DE CÀLCUL DEL NMI DELS 
CEREALS 
 
CAPA 18 
 

CAPA 18 PART REPRESENTADA F8 G8 H8 I8 TOTAL
NMI per 
capa 

Hordeum vulgare 
  
  
  
  
  
  
  

llavor sencera 34 7 68 11 120   
fragment transversal embrional 11 15 18 14 58   

fragment transversal apical 17 11 36 14 78   
fragment transversal medial 30 9 27 11 77   

fragment longitudinal ventre-dorsal 1 1 2 0 4   
Fragment longitudinal ventral 2 0 0 0 2   

fragment transversal-longitudinal 0 0 2 0 2   
NMI 67 23 105 25 46 202

Hordeum vulgare var 
nudum 
  
  
  
  
  

llavor sencera 7 3 18 1 29   
fragment transversal embrional 2 1 2 0 5   

fragment transversal apical 4 1 9 2 16   
fragment transversal medial 2 1 3 0 6   

fragment longitudinal ventre-dorsal 0 0 0 1 1   
NMI 11 4 27 4 46 46

Triticum aestivum/durum 
  
  
  
  
  
  
  

llavor sencera 415 241 1147 71 1874   
fragment transversal embrional 2 14 58 9 83   

fragment transversal apical 45 11 93 12 161   
fragment transversal medial 1 0 5 0 6   

fragment longitudinal ventre-dorsal 26 11 62 6 105   
Fragment longitudinal ventral 3 0 2 1 6   

fragment longitudinal dorsal 0 0 2 0 2   
NMI 476 261 1273 87 2097 2094

Triticum aestivum tipus 
compactum 
  

llavor sencera 10 0 0 0 10   

NMI 10 0 0 0 10 10
Triticum dicoccum 
  
  
  
  
  
  
  

llavor sencera 1102 333 1106 93 2634   
fragment transversal embrional 440 116 358 22 936   

fragment transversal apical 591 100 498 16 1205   
fragment transversal medial 76 16 48 2 142   

fragment longitudinal ventre-dorsal 156 20 118 5 299   
Fragment longitudinal ventral 1 0 0 0 1   

fragment transversal-longitudinal 1 0 0 0 1   
NMI 1772 459 1663 118 4012 3990

Triticum monococcum 
  
  
  
  
  

cariòpside 95 97 379 45 616   
fragment transversal embrional 61 43 152 24 280   

fragment transversal apical 56 32 160 21 269   
fragment transversal medial 3 4 21 7 35   

fragment longitudinal ventre-dorsal 2 0 4 1 7   
NMI 157 140 541 70 908 1816

  TOTAL NMI 2482 883 3582 300 7073 8158
 

Taula 39. Càlcul del NMI per quadre i capa de la capa 18. 
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CAPA 17 

 

CAPA 17 PART REPRESENTADA F8  G8  I7  I8  TOTAL 

NMI 
per 
capa 

Hordeum vulgare sencer 1   3   4   
fragment transversal embrional     2   2   

fragment transversal apical 1   2   3   
TOTAL RESTES 2   7   9   

NMI 2   5   7 7
Hordeum vulgare var 
nudum 

sencer   1 1   2   
fragment longitudinal ventral     1   1   

TOTAL RESTES   1 2   3   
NMI   1 2   3 3

Triticum 
aestivum/durum 

sencer 18 18 55 39 130   
fragment transversal embrional 2 1   2 5   

fragment transversal apical 6 2 5 2 15   
fragment transversal medial 2       2   

fragment longitudinal ventre-dorsal 2 1   3 6   
TOTAL RESTES 30 22 60 46 158   

NMI 25 21 60 43 149 148
Triticum dicoccum sencer 23 20 71 62 176   

fragment transversal embrional 10 10 17 6 43   
fragment transversal apical 8 8 39 7 62   

fragment transversal medial     5   5   
fragment longitudinal ventre-dorsal 4 1 4 4 13   

fragment longitudinal dorsal     1   1   
TOTAL RESTES 45 39 137 79 300   

NMI 35 31 113 71 250 246
Triticum 
monococcum 

sencer 7 2 17 13 39   
fragment transversal embrional   2 7   9   

fragment transversal apical 2 2 11 2 17   
fragment transversal medial     1   1   

fragment longitudinal ventre-dorsal   2     2   
fragment transversal-longitudinal     1   1   

TOTAL RESTES 9 8 37 15 69   
NMI 9 5 28 15 57 57

 TOTAL NMI 71 58 208 129 466 461
 

Taula 40. Càlcul del NMI per quadre i capa de la capa 17. 
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CAPA 14 
 

CAPA 14 PART REPRESENTADA F8  G8  I7 I8  TOTAL  
NMI per 
capa 

Hordeum vulgare              
cariòpside     1   1   

fragment transversal apical     1 1 2   
TOTAL RESTES     2 1 3   

NMI     2 1 3 3
Hordeum vulgare var. 
Nudum 

cariòpside     3   3   
fragment transversal apical   1     1   

TOTAL RESTES   1 3   4   
NMI   1 3   4 4

Triticum 
aestivum/durum 

cariòpside 2 1 140   143   
fragment transversal embrional     8   8   

fragment transversal apical     12   12   
fragment transversal medial             

fragment longitudinal ventre-dorsal     6   6   
TOTAL RESTES 2 1 166   169   

NMI 2 1 155   158 158
Triticum dicoccum cariòpside 4 1 114   119   

fragment transversal embrional 1 1 22   24   
fragment transversal apical   1 26   27   

fragment transversal medial     1   1   
fragment longitudinal ventre-dorsal     5   5   

TOTAL RESTES 5 3 168   176   
NMI 5 2 143   150 149

Triticum monococcum cariòpside 1   41   42   
fragment transversal embrional     8   8   

fragment transversal apical     13   13   
TOTAL RESTES 1   62   63   

NMI 1   54   55 55
Lens culinaris individu     1   1 1
Pistacia lentiscus individu   1     1 1

TOTAL NMI 8 5 358 1 372 371
 

 
Taula 41. Càlcul del NMI per quadre i capa de la capa 14. 
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CAPA 13 
 

CAPA 13 PART REPRESENTADA F8 G8 I8 I7  TOTAL  
NMI per 
capa 

Hordeum vulgare sencers       5 5   
fragment transversal embrional       1 1   

fragment transversal apical       2 2   
TOTAL RESTES       8 8   

NMI       7  7 7
Hordeum vulgare var. Nudum fragment transversal embrional       2 2   

fragment transversal apical   1     1   
TOTAL RESTES   1   2 3   

NMI   1   2 3 2
Triticum aestivum/durum sencers 9 8   99 116   

fragment transversal embrional 3     2 5   
fragment transversal apical   1   9 10   

fragment longitudinal ventre-
dorsal 1     3 4   

TOTAL RESTES 13 9   113 135   
 NMI 13 9   110  132 128

Triticum dicoccum sencers 8 9   78 95   
fragment transversal embrional 3 2   36 41   

fragment transversal apical 2 1   44 47   
fragment transversal medial       4 4   

fragment longitudinal ventre-
dorsal 1     6 7   

TOTAL RESTES 14 12   168 194   
NMI 12 11   125  148 146

Triticum monococcum sencers       41 41   
fragment transversal embrional       14 14   

fragment transversal apical       15 15   
TOTAL RESTES       70 70   

NMI       56  56 56
 TOTAL NMI 25 21 0 300 346 339

 

 
Taula 42. Càlcul del NMI per quadre i capa de la capa 13. 
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CAPA 11 
 

CAPA 11 PART REPRESENTADA F7 F8 F9 G6 G8 H6 H7 H8  H9  I4  I5  I8  I9 TOTAL 

NMI 
per 
capa  

Hordeum 
vulgare 

cariòpside   8     1     1   1       11  
fragment transversal embrional 1                         1  

fragment transversal apical   2                       2  
TOTAL RESTES 1 10     1     1   1       14  

NMI 1 10     1     1   1       14 13
Hordeum 
vulgare var 
nudum 

cariòpside 1 5 3 2 4 1 1 1 1 1   2 1 23  
fragment transversal embrional   4 2   1 1   4           12  

fragment transversal apical   5     1     2       2   10  
fragment transversal medial   1 1                     2  

fragment longitudinal ventre-dorsal   1           1           2  
fragment longitudinal dorsal   1                       1  

TOTAL RESTES 1 17 6 2 6 2 1 8 1 1   4 1 50  
NMI 1 12 5 2 5 2 1 5 1 1   4 1 40 37

Triticum 
aestivum/durum 

cariòpside 2 36 4 3 22   4 15   2 3 4 3 98  
fragment transversal embrional   5           1           6  

fragment transversal apical   5 2   2     1     1 2   13  
fragment longitudinal ventre-dorsal     2   3     2 3 1       11  

fragment longitudinal ventral         1                 1  
TOTAL RESTES 2 46 8 3 28   4 19 3 3 4 6 3 129  

NMI 2 41 7 3 27   4 17 2 3 4 6 3 119 118
Triticum 
dicoccum 

cariòpside 1 13     4   1 3   1 2 3 1 29  
fragment transversal embrional   2 1   2     6     1 1   13  

fragment transversal apical   2           1           3  
fragment longitudinal ventre-dorsal   4                   1   5  

fragment longitudinal dorsal   1                       1  
TOTAL RESTES 1 22 1   6   1 10   1 3 5 1 51  

NMI 1 18 1   6   1 9   1 3 5 1 46 46
Triticum 
monococcum 

cariòpside         1     1   1   2   5  
fragment transversal apical         1     1           2  

fragment longitudinal ventre-dorsal                   1       1  
TOTAL RESTES         2     2   2   2   8  

NMI         2     2   2   2   8 8
TOTAL NMI 5 81 13 5 41 2 6 34 3 8 7 17 5 227 222

 
Taula 43. Càlcul del NMI de cereals per quadre i capa de la capa 11. 
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CAPA 10B 
 

CAPA 10B PART REPRESENTADA F9 H9 I9 TOTAL 
NMI per 
capa 

Hordeum vulgare 
  
  

cariòpside     1 1   
TOTAL RESTES     1 1   

NMI     1 1 1
Hordeum vulgare var nudum 
  
  

cariòpside   2   2   
fragment transversal embrional     2 2   

fragment transversal apical     1 1   
TOTAL RESTES   2 3 5   

NMI   2 2 4 4
Triticum aestivum/durum 
  
  

cariòpside   3   3   
fragment transversal embrional 1     1   

TOTAL RESTES 1 3   4   
NMI 1 3   4 4

Triticum dicoccum 
  
  

cariòpside     2 2   
fragment transversal apical 1   2 3   

TOTAL RESTES 1   4 5   
NMI 1   4 5 3

 TOTAL NMI 2 5 7 14 14
 

Taula 44. Càlcul del NMI de cereals per quadre i capa de la capa 10B. 
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CAPA 10 
 

Espècie/part 
representada PART REPRESENTADA D7 D8 D9 E7 E8 F8 F9 F10 G10 H9 H10 I7 I8 I9  I10 I11 TOTAL 

NMI 
per 
capa 

Hordeum vulgare 
var nudum 
  
  
  

llavor sencera   1                       1     2   
fragment transversal 

apical 1                 1             2   
fragment longitudinal 

ventral   1                             1   
NMI 1 2               1       1     5 5

Triticum 
aestivum/durum 
  
  
  
  

llavor sencera                             3   3   
fragment transversal 

embrional                     1           1   
fragment transversal 

apical 1               1             1 3   
fragment longitudinal 

ventre-dorsal                         1       1   
NMI 1               1   1   1   3 1 8 7

Triticum 
dicoccum 
  
  
  
  

cariòpside     1           1       2     1 5   
fragment transversal 

apical 2     2       1           2     7   
fragment longitudinal 

ventre-dorsal                           1     1   
fragment longitudinal 

dorsal       1                         1   
NMI 2   1 3       1 1       2 3   1 14 14

Triticum 
monococcum 
  
  
  

cariòpside           1   1   1       1 1 2 7   
fragment transversal 

embrional 1                               1   
fragment longitudinal 

ventre-dorsal                   1             1   
NMI 1         1   1   2       1 1 2 9 9

 TOTAL NMI 5 2 1 3 0 1 0 2 2 3 1 0 3 5 4 4 36 35
 

Taula 266. Càlcul del NMI de cereals per quadre i capa de la capa 10. 
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ANNEX 2. DATACIONS RADIOCARBÒNIQUES DE CAN SADURNÍ 
 
Periode  Laboratori Referència  Ref. Lab:   Mostra Edat BP  Calibrat  
 
 

NEOLÍTIC 
POSTCARDIAL
 

Capa 10b Beta Analytic Inc, 
Miami 96CS-H9-IG-10B-89 Beta - 210652 AMS 2 sigma cal 

Os humà 5340±40 BP      4320-4290 cal ANE 

Capa 11 
Enterraments 

Beta Analytic Inc, 
Miami 01CS-H9-IId-11-82  Beta - 197134  AMS 2 sigma cal 

Os humà 5290 ±40 BP    4240-3990 cal ANE 

Universitat de Barcelona 01CS-G9-IId-11     UBAR -766          Carbó 5470±140 BP 4605-3980 cal ANE 

Capa 11 Teledyne Isotopes, 
 New Jersey 6CS-G7-IIe-1       I-13.314       Carbó: 15g 5470±110 BP 4532-4042 cal ANE 

Capa 11b 

Universitat de Barcelona 02CS-I5/I6/H6-11b     UBAR -846      Cireres arboç 5635±45 BP  

Teledyne Isotopes, 
 New Jersey 3CS-H5-IIb           I-11.789        Carbó: :25g 5700±110 BP 4885-3875 cal BP 

Beta Analytic Inc, 
Miami 03CS-I6-11bIIe-20 Beta - 210653 AMS 2 sigma cal 

Os fauna 5790±40 BP     4720-4530 cal ANE 

Teledyne Isotopes, 
 New Jersey 3CS-FGH5-Ie   (IIb) I-11.787        Carbó:15g 5800±160 BP  

 
 
NEOLÍTIC ANTIC EPICARDIAL 
(capa 14) 

Beta Analytic Inc, 
Miami 97CS-FG8-IIIA-14 Beta-179900 AMS 2 sigma cal. 

Carbó: 2´5g         5980± 40 BP 4988-4750 cal ANE 

NEOLÍTIC ANTIC CARDIAL-
FINAL (capa 17) 

Beta Analytic Inc, 
Miami ?? Beta-127.898       6050 ±110 BP 5291-4709 cal ANE 

NEOLÍTIC ANTIC CARDIAL 
(capa 18) Enterraments UB 01CS-G8-IIIc-18-107     UBAR-760 Llavors cereals   

27 grs.     6405 ± 55 BP 5476-5309 cal ANE 

 

 

EPIPALEOLÍTIC 
(capa 20) 

Beta Analytic Inc, 
Miami 04CS-I8-IVa-20-355  Beta - 230733  AMS 

2 sigma cal. 7320 ± 50 BP  6330-6320 cal ANE 
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EPIPALEOLÍTIC 

(capa 21) 

Beta Analytic Inc, 
Miami 

03CS-F8-IIIg-21  (=IVc)
nums incentari: 
03CS-F8-IVc-21-0059 
03CS-F8-IVc-21-0081 
03CS-F8-IVc-21-0089 
03CS-F8-IVc-21-0092 

Beta-179899 AMS carbó 
2 sigma cal. 9360±40 BP    8730 - 8540 cal BC 

  

Beta Analytic Inc, 
Miami 05CS-F8-Ive-21-40  Beta - 230734  

 
AMS 2 sigma cal. 
Os fauna 10540 ± 60 BP  10320-10290 cal ANE 
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ANNEX 3. CARPOLOGIA: ASPECTES METODOLÒGICS 
 

 
 

 
 

 

Fig. 65. Grau de rodament. De sobrerodada (a l’esquerra) a 
intacte (a la dreta). 

Fig. 66. Aggregated seeds (llavors agregades). 

Fig. 67. Popped seed (llavor esclatada). Fig. 68. Llavor amb embrió no adherit (a 
l’esquerra) i embrió adherit (a la dreta). 
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Fig. 69. Endocarp compacte Fig. 70. Endocarp porós. Fig. 71. Endocarp desintegrat 

Fig. 73. Part fragmentada, d’esquerra a dreta: FTA, FTE, FLVD, FTM i FLD. 

Fig. 72. Fragments produïts prèviament a la combustió. 
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ANNEX 4. FOTOGRAFIES DELS TÀXONS 
DETERMINATS 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Fig. 74. Pistacia lentiscus 
Fig. 75. Chenopodium album. Fig. 76. Chenopodium hybridum. 

Fig. 77. Arbutus unedo. Fig. 78. Quercus sp. 

Fig. 79. Olea europaea cf var 
sylvestris. 

Fig. 80. Lathyrus cicera/sativus. Fig. 81. Lens culinaris. 
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Fig. 82. Pisum sativum. Fig. 83. Vicia sp. Fig. 84. Pinus sp. 

Fig. 85. Triticum aestivum/durum. Fig. 86. Triticum dicoccum. Fig. 87. Triticum monococcum. 

Fig. 88. Hordeum vulgare. Fig. 89. Hordeum vulgare var 
nudum. 

Fig. 90. cf Avena sp. 
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Fig. 91. cf Bromus sp Fig. 92. Polygonum 
convolvulus. 

Fig. 93. Polygonum lapathifolium. 

Fig. 94. Prunus sp. Fig. 95. Rosaceae tipus 1. Fig. 96. Rosaceae tipus 2. 

Fig. 97. Rubus idaeus. Fig. 98. Galium sp. Fig. 99. Solanum nigrum. Fig. 100. cf Umbelliferae. 
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Fig. 101. Vitis vinifera subsp sylvestris.

Fig. 102. Fruiter indeterminat tipus 1. Fig. 103. Fruiter indeterminat tipus 2. 

Fig. 104. Fruiter indeterminat tipus 3. Fig. 105. Fruiter indeterminat tipus 4.
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