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LA RAMADERIA EN LES SOCIETATS 

IBERIQUES DEL N-E DE LA PENÍNSULA 

IBERICA: DIVERSIFICACIÓ 1 ESPECIALITZACIÓ 

Dllring this period the economic activites related with the management 01 anima/s resollrces tend to centre to the /ivestock. The registred 
tendencies in this chron%gies ta/ks abollt a specialized stock breeding; this one is not centre to a concret specy. Jt is centre to the prodllcts 
that are avai/able to be obtained Irom the livestock as a who/e. Call/e, pig, sheep and goat become the main exp/oited anima/s, althollgh their 
representation is not homogenells in all sites. An intensified and specialized exp/oitation 01 the livestock, made some changes to the size and 
morphology olthe anima/s. Dllring this period, these changes c/ear/y appear at the archae%gyca/ record, been noted that sheeps, call/es and 
pigs redllced their size more than preceding chronologies. 

Estudiar les modalitats de gestió deis recursos animals 
practicades durant qualsevol interval temporal de la historia 
requereix disposar d'informació no únicament referent als 
recursos animals en si (quins s' explotaven, quins tenien una 
major importancia quantitativa ... ). Es fa imprescindible ava
luar el paper que la ramaderia i les activitats cinegetiques 
tenen dins l' estrategia economica global de les comunitats 
analitzades. Tal avaluació no pot passar per alt els factors de 
caire organitzatiu. Es tracta, dones, d'una tasca complexa que 
dificilment es podra portar a terme sense recorrer a un estudi 
integrat deis diferents elements que conformen el registre 
arqueologic. Si bé en els darrers anys, referint-nos de forma 
concreta al marc crono-espacial d'aquesta comunicació, la 
recerca arqueologica sobre aquesta problematica ha incorpo
rat una quantitat important d'informació (volum substancial 
de publicacions, nous jaciments excavats ... ), són encara prac
ticament inexistents els treballs de síntesis que tractin de 
manera aprofondida les estrategies implementades en la ges
tió deis recursos animals. En aquest sentit, es tendeix a reco
rrer a models explicatius generalistes centrats en confrontar 
I'activitat agrícola a la ramadera i, dins d'aquesta última, la 
dominancia específica, amb un caracter marcadament 
ambientalista. 

En aquest marc, el treball aquí presentat, pretén ser una 
contribució al' obtenció de coneixement sobre aquest aspecte. 
S'ha seleccionat amb aquest objetiu un camp concret d'infor
mació arqueozoologica poc tractat per aquestes cronologies: 

la biometria. Les caracteristiques fisiques que presenten les 
diferents especies d'animals domestics estan directament 
correlacionades amb la forma de vida i ús que s' efectúa de les 
mateixes. L'alimentació, el control reproductiu i productiu 
són tres deis aspectes que influeixen en la constitució deis ani
mals. D'aquesta forma, es pot vincular la talla i morfologia 
deis animals a les modalitats d'explotació implementades, i, 
concretament, a les pautes de selecció seguides. La dinamica 
de canvi registrada en cinc de les principals especies domes
tiques (ovella, cabra, bou, porc i cavall) es indicativa d'una 
forta pressió selectiva. Pressió selectiva que pren diferents 
graus i intensitats en funció ja no només de I'especie, sinó 
deis productes explotats de cada una. 

A nivell metodologic considerem oportú esmentar que la 
base de dades utilitzada es restringe ix als jaciments amb 
informació biometrica publicada. Fet aquest últim que pot 
otorgar un cert caracter de provisionalitat a algunes de les 
hipotesis aquí esboyades. No obstant, considerem que les pre
caucions seguides en el tractament estadístic de la mateixa 
avalen en tot moment la significancia del seu grau de repre
sentativitat. Les tecniques emprades per a I'analisi comparati
va de les poblacions animal s són els diagrames de dispersió, 
els diagrames de lag ratio (Meadow, 1999) i I'analisi de com
ponent principal. EIs criteris de medició seguits són els publi
cats per von der Driesh (1976). Evidenment, I'edat i sexe deis 
animals representats són dues de les variables a tenir en 
compte a l'hora d'interpretar les distribucions obtingudes. En 

* Laboratori d'Arqlleozo%gia. Departament d'Antrop%gia Socia/ i Prehistoria. Universitat Alltolloma de Barce/ona. 
** Musell d'Arque%gia de Cata/unya. 
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aquest sentit, s'han agafat com a pan'tmetres representatius 
deis canvis en les estrategies ramaderes la dinamica de repre
sentació específica i l' estructura de les poblacions animals 
sacrificad es. L' anaIisi diacrónica efectuada d' aquests dos 
aspectes ha permes constatar que les estrategies ramaderes 
seguides per les diferents comunitats durant aquest interval 
temporal constitueixen no tant sois un punt de culminació, 
sinó la base sobre la qual es sustenten algunes de les tecniques 
que la zootecnia desenvolupara en moments posteriors. 

EIs jaciments analitzats i esmentats en el text, agrupats en 
base a intervals temporals, son els següents: 

- de 5000 a 3400 a.C.: la Draga (Saña, 1993) i Plansallosa 
(Saña, 1998) 

- de 3400 a 2200 a.C.: cova de la Cocina (Bemabeu i 
Martí, 1992), Jovades (Martínez Valle, 1993), Ereta del 
Pedregal (Pérez Ripoll, 1990), Fuente Flores (Bemabeu i 
Martí, 1992), Can Tintorer (Estévez, 1986), Bóbila Madurell 
(Paz, 1992; Saña, 1992) 

- de 2.200 a 1100 a.C.: Illeta deis Banyets (Benito, 1994), 
Arenal de la Costa (Martínez Valle, 1993), Bauma del Serrat 
del Pont (Saña, 1997a), Bóbila Madurell (Paz, 1992; Saña, 
1992), Ereta del Pedregal (Pérez Ripoll, 1990), Cabezo 
Redondo (Driesch i Boessneck, 1969) 

- de 1100 a 700 a.C.: Bauma del Serrat del Pont (Saña, 
1994), Sant Martí d'Empuries (Casellas, 1996), Penya Negra 
1 (Martínez Valle, 1988), los Saladares (Driesch, 1975), la 
Fonollera (Colomer, 1988), la Pedrera (Miró, 1989) 

- de 700 a 450/425 a.e.: Barranc de Gafols (Nadal, en 
premsa), Mas Castellar (Casellas, 1997), la Pedrera (Miró, 
1989), St. Martí d'Empuries (Casellas, 1996), Bóbila 
Madurell (Saña, 1992), Penya Negra (Martínez Valle, 1988), 
los Villares (Martínez Valle, 1988), els Vilars (Alonso el alii, 
1996) 

- de 450/425 a 50 a.e.: Puig de la Nau (Castaños, 1995), 
Castellet de Bemabé (Martínez Valle, 1988), Puntal dels 
Llops (Sarrión, 1981), los Villares (Martínez Valle, 1988), la 
Seña (Mata el alii, 1996), Mas Castellar (Casellas, 1997), Illa 
d'en Reixach (Casellas, 1993), Turó del Vent (Oliva, 1998), 
Alorda Park (Albizuri i Nadal, 1992), Sant Martí d'Empuries 
(Casellas, 1996), Bauma del Serrat del Pont (Saña, 1997a). 

11. VISIÓ DIACRONICA DELS CANVIS REGISTRATS EN LA 

DINÁMICA DE REPRESENTACIÓ ESPECÍFICA DEL 3500 AL 50 a.e. 
Al llarg del temps la cabana ramadera que els grups 

humans han gestionat ha variat en la seva composició i en la 
seva forma. Aquesta variabilitat estara en funció dels objec
tius de cada comunitat. En aquest sentit, és mitjanc;:ant el pla 
diacrónic, on podem observar com es modifiquen els objec
tius buscats, a partir deis canvis en la composició i caracterís
tiques deIs ramats. Per a l'establiment del tipus de ramaderia 
practicada (ramaderia complementaria de varies especies, 
ramaderia especialitzada en una especie o en un producte, ... ), 
s'utilitzen les freqüencies relatives de representació de cada 
especie animal. Aquesta representació es pot establir a partir 
del número de restes recuperades per cada una de les especies 
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o bé a partir de l'estimació de la quantitat de producte ali
mentari que potencialment ha pogut suministrar cada una de 
les especies. Per tal de caracteritzar els tipus de ramaderia 
practicada per les comunitats iberiques esdeve doncs impres
cindible avaluar la composició específica registrada en 
moments precedents. S'esmenten a continuació els canvis 
més significatius observats en aquest aspecte. 

Durant l'interval temporal en el qual es contempla la con
solidació de l'activitat ramadera (3400-2200 a.C.) es docu
menta, per la majoría d'assentaments de l'area geografica 
analitzada, una importancia similar dels ramats d'ovicaprins 
(entre 25% i 40%), amb una clara tendencia a disminuir les 
seves freqüencies de representació respecte a moments prece
dents. Aquesta disminució es veu compensada per l'augment 
generalitzat deis suins. Aquests darrers assoleixen una repre
sentació, per exemple, del 27% al jaciment de can Tintorer i 
del 21,9% a J ovades. Els bovins continuen presentant percen
tages molt dispars (del 3,3% a la cova de la Cocina fins al 
45% a Can Tintorer), sent l'especie també dominant al jaci
ment de Bóbila Madurell. Per la resta d'assentaments, la mit
jana de representació es situa al voltant del 10%. S 'observa, 
doncs, en línies generals, una tendencia cap a un major equi
libri relatiu entre les tres principals especies domestiques, 
tendencia aquesta última que ja es podia observar anterior
ment en alguns deis poblats al' aire lliure del neolític antic tal s 
com la Draga o Plansallosa. 

Cal plantejar per aquest interval temporal la problematica 
referent a la presencia o no en l'area estudiada de cavall 
domestico La documentació de restes d'equids es redueix als 
jaciments de l'area valenciana tals com Jovades (0,07%), Ereta 
del Pedregal (1,3%), destacant l'elevat percentatje de repre
sentació registrat a l'assentament de Fuente Flores (33,1 %). Si 
bé les dades disponibles actualment sobre els inicis de la 
domesticació d'aquesta especie semblen apuntar cap a la seva 
domesticació en el marc peninsular, cal dír que no es dóna un 
consens generalitzat al respecte. La inexistencia de cavall 
domestic en contextes d'aquestes cronologies s'argumenta en 
base a les explicaciones d'óptica difusionista des de les quals 
es defensa la seva arribada a la península en moments més tar
dans sota la forma ja domestica, procedent deis focus prímaris 
de domesticació ubicats en altres regions europees. O bé es fa 
esment també de la seva inferior rendabilitat ramadera respec
te a especies animals tals com els bovins o suins, fet que expli
caria la seva domesticació més tardana. No obstant aixó, les 
pautes de matanc;:a registrades al jaciment de Fuente Flores evi
dencien la presencia significativa d'individus destinats al con
sum sacrificats en edad juvenil, aspecte aquest darrer que s'a
tribueix a un patró típic de selecció ramadera. Les dades apor
tades pels jaciments de Jovades i Ereta del Pedregal semblen 
recolzar igualment I'estatus domes tic d'aquesta especie. 
Considerant que s'han recuperat restes d'equids alllarg de tota 
la seqüencia temporal precedent, no es pot rebutjar, a priori, la 
seva domesticació autóctona. 

Fins aproximadament el 1100 a.C., l'orientació ramadera 
seguida en les diferentes comunitats analitzades no varía de 
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forma sustancial a la descrita anteriorment. Al contrari, refle
xa clarament algunes de les tendencies que comenryaven tant 
sois a insinuar-se. Els percentages deis ovicaprins i bovins, si 
bé variables, se sitúen en la majoria d'assentaments al voltant 
del 40% i 15% respectivament. S 'han de mencionar com 
excepcions l'assentament de l'Illeta deis Banyets, on els 
ramats d'ovelles i cabres tenen un pes significativament infe
rior, no superant el 19%, i Arenal de la Costa, on els bovins 
sacrificats presenten un percentage relativament elevat 
(37,9%). Si bé els porcs oscil.len de forma generica entre e15-
15%, al jaciment de la Bauma del Serrat del Pont aquesta 
especie aporta un volum de cam sustancial a la dieta, repre
sentant un 30% del conjunt de restes de fauna recuperades. Al 
jaciment de la Bóbila Madurell es registra també un ascens 
significatiu en el sacrifici d'individus d'aquesta especie. La 
presencia de cavall es documenta ara en la totalitat d'assenta
ments, encara que amb uns índexs de representació exttema
dament baixos (inferiors al 2%). 

Una dim'tmica similar s'observa per l'interval temporal 
següent (1100-700 a.C.). Bovins, ovicaprins i suins constitei
xen de nou les principals especies explotades, si bé la seva 
distribució percentual entre jaciments continua essent desi
gual. En aquest sentit, per exemple, el predomini generalitzat 
deis ovicaprins, basicament de l'ovella, es pot matitzar a l'as
sentament de la Bauma del Serrat del Pont, amb un compo
nent important en porcs (38,7%) i als asentaments de Sant 
Martí d'Empúries, Penya Negra I, los Saladares i en una de 
les ocupacions del poblat de la Fonollera, amb una importan
cia relativament elevada deis bovins (33,3%, 57,4%, 52,8% i 
23,6% respectivament). En aquest últim jaciment s'ha docu
mentat paral.lelalment una utilització important del cavall, 
especie que arriba a assolir un percentatge de representació 
del 57,8% i del 28% en dues de les seves ocupacions. El fet 
de que entre les restes d'ovicaprins domini de forma signifi
cativa l'ovella (a excepció del jaciment de Penya Negra I) 
permet plantejar una major importancia económica d'aquesta 
especie en front a la cabra. Si més no, aquesta es destinava 
més sovint al consum camic. 

No sera fins aproximadament el 700-450/425 a.C. quan 
s'observen alguns trets diferencials que permeten plantejar, 
per alguns assentaments, variacions en la gestió deis ramats 
d'animals domestics. Aquesta dinamica de canvi queda ben 
exemplificada al jaciment de Bóbila Madurell, on es registra 
una dismunició paulatina de la importancia deis bovins i suins 
en front a l'augment progressiu deis ovicaprins. La variabili
tat observada anteriorment en la representació deIs bovins 
tendeix ara a homogeneizar-se, amb percentatges que 
oscil.len del 5,6% al 16,3%, documentant-se per tant una 
estabilitat o disminució respecte al període anterior, peró en 
practicament cap cas un augment significatiu. En el jaciment 
de Penya Negra, per exemple, on els bovins assolien una 
representació del 57,4% en la fase precedent, ara hi dominen 
amplament els ovicaprins (85%). La cria i sacrifici de porcs 
segueix una tendencia anaIoga, encara que amb un marge de 
variació relativament més ampli (de 3,7% a 19%). En canvi, 

els ramats d' ovicaprins aumenten quantitativament, represen
tant en la major part d'asociacions faunístiques uns percentat
ges superiors al 60% (amb l'excepció del jaciment de Mas 
Castellar, on aquest taxó assoleix una representació del 1 ,2%). 

A partir d'aquí i fins aproximadament el 50 a.C., es fa difi
cil efectuar una avaluació generalitzada de tota la informació, 
dones la variablitat documentada és tant elevada que un trac
tament homogeneitzat passaria segurament per alt alguns deis 
trets significatius que caracteritzen les modalitats de gestió 
ramadera ara implementades. D'entre els assentaments amb 
cronologies més antigues cal esmentar el de Puig de la Nau. 
En aquest, són els ovicaprins els que han proporcionat un 
major nombre de restes, documentant-se una representació 
equilibrada entre ovella i cabra. L'orientació prioritaria cap a 
la cabana d'ovelles i cabres es documenta igualment per 
alguns jaciments de l'area valenciana. No obstant, i a diferen
cia deljaciment de Puig de la Nau, no s'ha registrat en cap cas 
una explotació equilibrada de les dues especies. Mentre que la 
cabra domina per sobre l'ovella a Castellet de Bemabé i 
Puntal deIs Llops, en els dos restants esta millor representada 
l'ovella. 

En referencia a l'area nord-oriental, i com a trets signifi
catius, cal destacar que al llarg de la seqüencia arqueológica 
documentada al jaciment de l'Illa d'en Reixach s'observen 
algunes fluctuacions en la importancia relativa de les quatre 
principals especies domestiques, amb una tendencia genera
litzada entre el 450 a.C. i el 200 a.C. a augmentar la importan
cia deis bovins en front als ovicaprins i suins, encara que cal 
remarcar l'elevat grau d'estabilitat registrat. Aquesta mateixa 
tendencia s'ha evidenciat en el poblat de Turó del Vent (500-
175 a.c.) . Si bé el domini deis ovicaprins es pot generalitzar 
per tota la seqüencia, a partir de les ocupacions intermitges es 
documenta un augment progressiu de la importancia deis 
bovins. Un altre fet significatiu documentat en aquest poblat 
és que el descens en els percentatges de representació deis 
ovicaprins corre paral.lel a la dismunició de la importancia de 
la cabra, especie per la qual s'obtenien inicialment percentat
ges anaIegs als d'ovella. Les dades disponibles pel jaciment 
de Mas Castellar mostren igualment com la cabana d'ovica
prins ostenta el paper principal en el marc de l'estrategia 
económica practicada. No obstant, aquest jaciment presenta 
una particularitat respecte als anteriorment descrits . 
Particularitat que radica en la major importancia relativa deis 
bovins en front als suins, si bé a partir del 200 a.C. els per
centatges de representació de les dues especies tendiran a 
equiparar-se, de forma paralel.la a I 'augment progressiu expe
rimentat en la importancia deis ovicaprins. Tendencia aquesta 
última diferenciada de l'exposada anteriorment per l'Illa d'en 
Reixach i Turó del Vento 

El repas efectuat permet constatar, dones, el domini gene
ralitzat deis ovicaprins en epoca iberica. Aquesta característi
ca constitueix una prova més de l'elevat grau de rendibilidad 
aconseguit amb el desenvolupament i perfeccionament de les 
tecniques ramaderes. No obstant, aquest domini generalitzat 
cal matisar-Io. Matisar-Io en funció de les proporcions relati-
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ves entre ovella i cabra. En aquest sentit, l' ovella constituiria, 
durant aquestes cronologies, l'animal domes tic per excel.len
cia. Els suins jugen també, de forma generalitzada, un paper 
important com a productors de cam, tal com ho demostra el 
fet que són la segona especie més representada en la majoria 
d'associacions faunístiques. El seu regim alimentari, l'eleva
da taxa de reproducció, la rapidesa de creixement i els seus 
requeriments d' espai, són segurament algunes de les caracte
rístiques que afavoreixen la seva cria, ja ben consolidada des 
del III mil.lenni. Només en uns pocs casos, els bovins supli
rien temporalment als suins com a font de suministre camic. 
La disminució relativa de les seves freqüencies de representa
ció respecte als períodes precedents seria indicativa de la seva 
utilització en e1s treballs agrícoles o altres activitats que 
requereixen la despesa de grans volums d'energia. 

Cavalls, ases, gossos i gallines constitueixen de forma 
generalitzada els complements a·l'estrategia ramadera central. 
El consum d'equids o de gos, practicat anteriorment en alguns 
assentaments, deixa de ten ir importancia. Els cavalls i ases es 
destinen ara de forma exclusiva a la carrega i transporto Els 
gossos es poden associar a un ampli ventall d 'utilitzacions 
que contemplen des de la guardia o companyia fins al' ajuda 
en les tasques de pastoreig i cacera. 

111. PRINCIPALS CAN VIS DOCUMENTATS EN LES PAUTES DE 

SACRIFICI DE LES DIFERENTS ESPECIES DOMESTIQUES 

És mitjanc;:ant r estudi de les pautes de sacrifici com 
podem arribar a definir els productes que del ramat s' explota
ven. S'han establert en aquest sentit varis models teórics 
(Payne, 1973; Helmer, 1992) que contemplen la relació entre 
les variables edat/sexe, com a evidencies de l'explotació deIs 
ramats dirigida a obtenir un tipus de producte determinat 
(modes de ramaderia). La composició en edats i sexes del 
ramat presentara relacions diferents segons si les especies 
domestiques es destinen a la producció de cam, de llet, de 
llana o a la seva explotació com a mitja de treball. A partir 
d'aquí es podra determinar la modalitat d'explotació ramade
ra practicada per cada especie. Un cop coneguts e1s productes 
que s'exploten de cada especie i la importancia relativa de 
cada especie animal en relació al conjunt total de recursos ani
mals explotats, sera posible caracterizar l'estrategia ramadera 
seguida. De la mateixa manera que en l'apartat anterior, l'a
valuació diacrónica d'aquest aspecte ha permes caracteritzar 
quins han estat els principals criteris de selecció seguits per 
part de les diferents comunitats iberiques. 

Durant l'etapa de consolidació de l'activitat ramadera 
(3400-2200 a.C.) els patrons de sacrifici evidencien com en 
els jaciments on els bovins dominen sobre la resta d'animals 
domestics aquests eren explotats tant per la seva cam (Can 
Tintorer) com per la seva forc;:a (Bóbila Madurell, Can 
Tintorer). A Ereta del Pedregal i Fuente Flores el sacrifici de 
bovins adults i vells domina sobre el d'exemplars juvenils, 
evidenciant-se un feble interés envers la producció camica. A 
Jovades, si bé predominen també els individus d'edat adulta, 
es documenta paral.lelament els sacrifici de vede lis. La recu-
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peració en aquest darrer jaciment de restes de la part distal de 
les extremitats de dos individus d'aquesta especie amb defor
macions própies d'animals que experimenten regularment un 
sobreesforc;:, constata de forma clara la explotació de la seva 
energia, ja sigui com a forc;:a de tracció o com animal de carre
ga. S'observa doncs ja un major interes en obtenir o aprofitar 
diferents produccions d'aquesta especie, si bé la producció 
lacte a encara no es duria a terme de manera regular. El grau 
de selecció relativament més intensiu queda exemplificat 
igualment per la practica de la castració deIs bovins. Aquesta 
tecnica permet l'augment relatiu del pes de l'animal i, per 
tant, de la seva productivitat. Paral.lelament, demostra un ele
vat grau de selecció deis mascles destinats a la reproducció. 

La manca de patrons d'explotació homogenis per aquesta 
especie és la característica predominant també en assenta
ments de cronologies posteriors (2.200-1100 a.C.). Al jaci
ment d'Arenal de la Costa, la majoria d'exemplars es sacrifi
quen en edad juvenil i adulta, quedant descartada la seva 
explotació lactea. A la Bauma del Serrat del Pont i Illeta deIs 
Banyets, en canvi, el patró documentat apunta cap una gestió 
preferencial envers la producció camica. A la resta de jaci
ments corresponents a aquest interval temporal dominen els 
exemplars sacrificats en edad adulta. El descens relatiu de les 
seves freqüencies de representació registrat en assentaments 
com Bóbila Madurell o Ereta del Pedregal no implicaria obli
gatoriament una davallada de la seva importancia económica, 
sinó que podria estar vinculat a una gestió més especialitzada 
orientada a explotar basicament la seva energia. La situació 
inversa, el seu augment relatiu, tal com s'ha documentat per 
exemple al jaciment d' Arenal de la Costa, vindria explicat per 
una utilització diversificada d'aquests animals, destinant part 
del ramat a la producció de cam. 

Aquesta diversificació segueix document-se en asseta
ments de cronologies posteriors (1100-700 a.C.). A Sant Martí 
d'Empúries, per exemple, es sacrifiquen majoritariament en 
edat avanc;:ada, mentre que a la Bauma del Serrat del Pont no 
s'ha documentat la presencia de cap exemplar d'edad superior 
als 3 anys. A la resta de jaciments, el patró de sacrifici inclou 
animals de totes les edats, destacant un cert equilibri entre 
adults i juvenils al poblat de la Fonollera. A partir del 700 
a.C., en canvi, les pautes de sacrifici demostren que la cria de 
bovins es destina de forma prioritaria a la seva explotació com 
a mitja de treball. A diferencia de l'interval temporal anterior, 
es documenta ara, de forma practicament exclusiva, la presen
cia d'individus sacrificats en edad adulta i senil, presentant un 
patró molt més homogeni. 

L'analisi de les característiques biometriques de les pobla
cions de bovins (figs. 1, 2 i 3), reflecteix clarament alguns 
deIs canvis documentats en la gestió d'aquesta especie. Tal 
com es pot observar, la baixa de talla generalitzada, conse
qüencia de la pressió selectiva, va acompanyada d'un elevat 
grau de dimorfisme sexual, fet que evidencia la utilització 
diferencial efectuada entre mascles i femelles. Mentre que les 
femelles es destinen basicament a la reproducció i producció 
lactea, e1s mascles s'exploten principalment com a forc;:a de 
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Figura 1: Representació de I'am\lisi de component principal efectuat a partir de les mesures del talus, en la qual es mostra la reducció de la talla 
deis bovins durant la prehistoria. La població iberica presenta ~n elevat grau d'homogeneitat. 
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Figura 2: Representació de la variabilitat de la població de bovins en epoca iberica a partir de les mesures de la segona falange, en relació a 
les poblacions de bovins de cronologies precedents. 
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Fig. 3: Representació de l'alyada a la creu deis bovins segons cronologia tradicional (F= exemplars femelles) (I = mitjana). 
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treball , augmentant de forma relativa la seva robuste
sao Tot i així, la població de bovins mostra un grau 
d 'homogeneitat relativament elevat, en comparació 
amb les poblacions corresponents a cronologies ante
riors. 
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Figura 4: Representació de I'amilisi de component principal efectuat 
a partir de les mesures del talus de cabra. 
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Figura 5: Diagrama de dispersió de la mesura Ad de I'húmer de 
cabra. 

Les pautes documentades pels ramats d'ovelles i cabres 
son similars, en un primer moment (3400-2200 a.C.), a les 
descrites pels bovins. S' observa en aquest sentit una tenden
cia a la utilització d'aquestes especies com a productores de 
carn, amb unes modalitats de sacrifici que contemplen la 
matanc;:a tant d'exemplars adults com juvenils. Es registra, no 
obstant, una tendencia generalitzada a l'augment del nombre 
d'animals sacrificats en edad adulta. Aquest fet seria indicatiu 
de la possible explotació complementaria d'algunes de les 
producccions derivades (Ereta del Pedregal, cova de la 
Cocina, Bóbila Madurell), si bé la producció carnica tindria 
encara un pes essencial (Jo vades, Can Tintorer). AIguns deis 
individus adults poden correspondre igualment a exemplars 
destinats a la reproducció. Tot i el domini generalitzat de 1'0-
vella, la cabra va adquirint cada vegada més importancia 
económica. Durant I'interval temporal 2.200-1.100 a.C., per 
exemple, cal mencionar el domini de la cabra per sobre de 1'0-
vella als jaciments d'Arenal de la Costa, Bóbila Madurell i 
Illeta deis Banyets. La major importancia económica de la 
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cabra podria ser indicativa d'un major interes envers I'obten
ció de llet. L'increment relatiu deis caprins va acompanyat 
d'un augment considerable de les cabres i ovelles sacrificades 
en edad adulta, si bé les pautes registrades continuen presen
tant encara un elevat grau de diversificació. Al jaciment 
d' Arenal de la Costa, per exemple, el 76,4% s'ha sacrificat en 
una edad superior als 2 anys, fet que indicaria una gestió del 
ramat orientada principalment a la producció de llana. Aquest 
patró constrasta amb el documentat a Illeta deis Banyets, on 
dominen els exemplars sacrificats abans d'acabar el creixe
ment o amb el jaciment de la Bauma del Serrat del Pont, en el 
cual es documenta una representació equilibrada entre indivi
dus juvenils i adults. 
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Figura 6: Representació de l'analisi de component principal efectuat 
a partir de les mesures del talus d' ovella. 
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Fig. 7: Representació de l'alr;ada a la creu deis ovins segons crono
logia tradicional. 

Aquesta variabilitat perdurara fins l'interval cronológic 
aquí analitzat. En tots els assentaments de l'area valenciana 
s'evidencia la producció complementaria de carn, llana i Het, 
si bé les proporcions són diferencials. A Castellet de Bemabé 
i los Villares té un pes específic més important la producció 
de llana i cam, a la Seña la llet i la cam, mentre que a Puntal 
deis Llops la cam. Al jaciment de Puig de la Nau, només un 
15% deis individus s'han sacrificat abans d'acabar l'etapa de 
creixement, dominant els sacrificats entre 3 i 6 meso s d'edad. 
L'óbtenció de carn no seria doncs I'objetiu prioritari de la 
seva explotació. Tant el domini d'adults com la presencia sig
nificativa d'animals que no han arribat als sis mesos, són 
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característiques que demostren un major enfasi cap a l'obtenció 
de llana i lle!. L'explotació complementaría i equilibrada d'ovelles 
i cabres reflexa igualment un interes paral.lel cap als dos produc
tes. Al jacÍlilent de l'Illa d'en Reíxach, la presencia d'individus 
neonats, de femelles sacrificades preferencialment entre 5 i 8 anys 
i de mascles que no superen els 2 anys de vida, evidencia també 
una explotació equilibrada deis ramats d'ovelles i cabres orienta
da a l'explotació complementaria de les diverses produccions. 

L'amllísi biometrica efectuada d'aquestes dues especies 
mostra una tendencia diferencial entre les mateixes (figs. 4-7). 
Mentre que la talla de les ovelles tendeix a disminuir, la de les 
cabres augmenta. El major grau de variabilitat registrat per a 
la població d'ovelles seria representatiu de la seva explotació 
per múltiples finalitats. Els criteris de selecció estarien dirigits 
d'aquesta forma a potenciar, dins un mateix ramat, diferents 
productes. Tant l'alimentació com les pautes de mobilitat 
diferencial influeixen probablement en aquests canvis físics. 

Els patrons de matan~a documentats pels suins (3400-2200 
a.C.) es caracteritzen pel predomíni, en practicament tots els 
assentaments, d'exemplars sacrificats en edad adulta (al voltant 
de 2-3 anys), quan l'animal ha assolit el maxim pes i pot pro
porcionar una quantitat més elevada de producte camíc i greix. 
Tenint en cbmpte la importancia progressiva que va adquírint la 
cria de porcs, juntament a la sistematització documentada en la 
seva gestió, s'observa una orientació de l'activitat ramadera cap 
a la búsqueda d'una major rendibilitat a partir de la utilització 
deis porcs com a una de les fonts primordial s de suministre car
nic. No obstant, durant l'interval temporal 2200-1100 a.c., els 
patrons de sacrifici documentats per aquesta especie evidencien 
un major grau de variabilitat que el registrat per cronologies 
anteriors. A Arenal de la Costa els exemplars majoritariament 
representants són els d'edad adulta, encara que es documenta 
paral.lelament la presencia d'individus infantíls i juvenils. A la 
Bauma del Serrat del Pont dominen de forma significativa els 
juvenils i a l'Illeta dels Banyets presenten també uns percenta
ges superiors aquests darrers. El patró de matan~a més sistema
tic correspon al documentat pel jaciment de la Bobila Madurell, 
amb la major part d'individus sacrificats abans d'arribar a l'any. 

Aquesta major variabilitat queda de nou restringida en 
cronologies posteriors (1100-50 a.C.), observant-se, de forma 
generalitzada per tots els jaciments analitzats, un patró sis
tematíc de matan~a dels mascles entre 1-3 anys de vida. La 
búsqueda del maxim rendiment, matant a l'animal quan 
aquest assoleix l'optim de pes, evidencia la practica de la seva 
cria intensiva. Aquesta modalitat de gestió deuria comple
mentar-se, probablement, amb la utilització de diverses tecni
ques destinades a la conservació de la carn. La practica de 
salats és la so lució apuntada per la majoria d'assentaments. 

Encara que els suins s'explotin alllarg de tota la prehisto
ria amb un objetiu principal, el suministre de producte carnic, 
la selecció ramadera aplicada sobre aquesta especie comporta 
canvis tant en la seva constitució com en la seva talla. La 
població de suins corresponent a l'interval temporal aquí ana
litzat ha amplíat de forma significativa el seu marge de varia
bilitat. Aquest canvi no es proporcional, pero, per totes les 
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Figura 8: Diagrama de log ratio mostrant la variabilitat de les dife
rents parts esqueletiques deis suins (les mesures de referencia corres
ponen a les publicades per Payne & Bull, 1988). 

parts de l'esquelet. Fet aquest últím que evidencia canvis en la 
seva conformació general. Mentre que alguns membres de 
l'extremitat anterior tendeixen a augmentar de talla, altres 
parts esqueletiques, sobretot les corresponents al' extremitat 
posterior, tendeíxen a disminuir (fig. 8). Els porcs passen a ser 
de talla més petita, peró albora la seva robustesa augmenta. 

I Equus aslnus 11 
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Figura 9: Representació de la variabilitat de la població d'equids a 
partir de la mesura Ap de la primera falange. 

En relació als equids, considerem significatiu el fet que 
tots els exemplars sacrificats durant aquestes cronologies 
són d'edat adulta i senil. Aquest fet constitueix una eviden
cia de la seva utilització en tasques alternatives al consum 
carnic, si bé quan comen~a a declinar la seva for~a i capa
citats productives són aprofitats com a recurs alimentario 
S 'ha atribuit també aquest descens en el consum de carn de 
cavall al paper que va adquirínt aquesta especie com a bé de 
prestigio Aquestes característíques explicarien l' elevat grau 
d'homogeneitat documentat per la població d'equids des 
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del neolític final fins a l'interval temporal aquí analitzat 
(fig. 9). 

III. EL RESULTAT FINAL: DIVERSIFICA CIÓ I ESPECIALITZACIÓ DE 

L'ACTIVITAT RAMADERA 

El repas efectuat permet afirmar que la dinamica registra
da entre el 3400-2200 a.C. seria representativa d'un model de 
gestió ramadera ja ben consolidat amb un pes específic enca
ra important de la producció camica. A partir d'aquí, gestió 
ramadera ja ben consolidat amb un pes específic encara impor
tant de la producció camica. A partir d'aquí, s'assisteix a una 
major diversificació en l'explotació de les diferents especies 
domestiques amb una tendencia cada vegada més marcada 
envers una explotació més intensiva de les produccions deri
vades. La importancia d'una o altra especie animal no depen 
ara de forma exclusiva de la quantitat de producte camic que 
potencialment pot sumistrar o de la seva capacitat i rapidesa de 
rempla9ament, sinó del producte explotat de l'animal. El major 
grau de selecció exercit sobre una determinada especie o uns 
determinats animal s comportara a la llarga una major diversitat 
intraespecífica que contrastara amb la homogeneitat documen
tada pels primers ramats d'animals domestics. 

A partir sobretot del 700 a.C., la complementarietat s'esta
bleix també entre especies productores i especies utilitzades com 
a milja de treball. EIs cavalls es destinen quasi de forma exclusi
va a la carrega, tir, transport ... EIs bovins es poden incloure tant 
en una categoria com en l'altra, si bé el registre disponible apun
ta cap a una major importancia en els treballs agrícoles que com 
a suministradors de cam. La documentació de la possible utilit
zació de l'ase desde aquestes cronologies avala també aquest 
major grau d'especialització i diferenciació entre les dues cate
gories d'especies anteriorment mencionades. L'ús exclusiu d'a
questes especies com a rnitja de treball i transport evidencia tant 
un increment de les activitats que requereixen una for9a de tre
ban suplementaria com la possibilitat per part de diverses comu
nitats de criar aquestes especies amb fmalitats no alirnentaries. 
Aquest fet suposa la practica de modalitats ramaderes centrades 
en l'explotació complementaria d'especies especialitzades, ele
vant al maxim la productivitat de cada especie. 

Les diverses combinacions practicades busquen obtenir el 
maxim de rendibilitat no explotant nomé.s les especies com
patibles sinó les produccions i utilizacions compatibles. Es 
pot proposar, doncs, per aquestes cronologies, la practica 
d'una ramaderia especialitzada. Especialització que no recau 
en cap cas en una especie en particular ni en un producte con
cret, sinó en la gestió integrada de les di verses produccions 
potencialment explotables de cada especie animal. En practi
cament tots els assentaments es contempla la cria selectiva de 
les diferents especies domestiques. El recurs a l'activitat de 
cacera com a font complementaria de suminitre camic ha 
esdevingut suplementari o a canviat de signe, constituint en 
algunes ocasions una activitat no vinculada directament al 
proveiment de proteines camiques. 

Tal com es pot observar a partir de l'analisi biometrica 
efectuada, l'explotació intensiva i selectiva del bestiar domestic 
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porta com a conseqüencia un seguit de canvis en la morfologia 
i talla deIs animals. Durant aquest interval temporal, aquests 
canvis es manifesten a partir de la presencia d'ovelles, bovins i 
suins de mida molt més reduida que en cronologies precedents. 
Efectivament, es pot afirmar que els ramats gestionats per les 
comunitats iberiques presenten els animals de talla més petita de 
tota la historia. A partir d'ara, els aven90s experimentats en el 
camp de la zootecnia possibilitaran, de nou, disposar d'uns ani
mals de dirnensions molt més elevades. Acabaria doncs aquí, la 
primera gran etapa d'intervenció humana en el control deIs 
cicles productius i reproductius dels animals. 
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