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Dossiers. Aquesta secció té com a objectiu l’aprofundiment en certs aspectes més tèc-
nics de la nostra tasca diària. D’aquesta manera, persones que provinguin de la pròpia dis-
ciplina o d’altres camps científics relacionats amb l’Arqueologia podran donar a conèixer
novetats, consells...; en definitiva, aspectes molt concrets de les seves especialitats, que
complementin la nostra formació estrictament arqueològica. Tot i que està inicialment pen-
sat per a tots els nivells acadèmics/professionals, creiem que podrà ser especialment útil per
aquells que encara no tinguin una experiència prou àmplia.

RESUM
La recuperació i estudi de les restes antracològiques en jaciments arqueològics és actualment una pràc-
tica estesa entre els equips d’investigació gràcies al potencial d’informació que aquestes ofereixen. Mal-
grat això, encara trobem molts estudis on l’anàlisi de les restes carbonitzades no és més que un annex al
final de la memòria sense cap vinculació aparent amb el plantejament inicial del projecte. Aquí volem fer
una introducció teòrica i metodològica a la disciplina partint de la premisa que cal un enfocament multi-
disciplinar dels projectes d’investigació des d’un bon principi.. 
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La paleobotànica és la disciplina que
estudia les plantes que visqueren en
el passat per tal de reconstruir el pai-
satge i els canvis que ha anat patint al
llarg dels anys (Hastorf, 1999). A me-
sura que ha anat avançant la investi-

gació, han anat apareixent i desenvo-
lupant-se tot un seguit d’altres disci-
plines emmarcades dins de la
paleobotànica i que es diferencien pel
tipus de resta vegetal objecte d’estudi

ABSTRACT
The recovery and analysis of the anthracological remains in archaeological sites is a current practice
among the research teams because of the potential information they can provide. However, we still find
a lot of studies in which the analysis of the charred remains is nothing more than some pages at the end
of the file, apparently, without any relation with the initial project. Here, we want to present a theoretical
and methodological introduction to the discipline starting with the premise that it is necessary a multi-
disciplinary approach from the research teams.
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(palinologia, fitolitologia, carpologia,
antracologia, etc.) i que han permès
aprofundir en la informació que
aquestes ens ofereixen. Per a una re-
construcció de la vegetació el més
complerta i fidedigna possible cal
tenir en compte les dades que ens ofe-
reixen cadascuna de les disciplines
esmentades així com les limitacions
que presenten cadascuna d’elles. És
per això que una de les principals ca-
racterístiques dels estudis paleobotà-
nics és la interdisciplinarietat.

En arqueologia, aquest tipus d’estu-
dis han anat tenint cada cop més pes
degut a l’interès creixent dels equips
de recerca per entendre l’entorn en el
qual les societats humanes es van des-
envolupar, i la relació que existia
entre les unes i l’altre. Aquests estudis
cada vegada es troben més integrats
en la recerca arqueològica fins arribar
a formar part del mateix procés d’in-
vestigació. Això s’ha anat esdevenint
a mesura que es va tenint més en con-
sideració, per part dels equips de re-
cerca, el paper que les plantes han
jugat (i encara juguen) en el desenvo-
lupament de les societats humanes.

Entenem les societats com entitats
productives (Castro et al., 1996) en
tant que mantenen l’existència a par-
tir de la reproducció i les pràctiques
socials les quals posen en relació
homes, dones i condicions materials
(Castro et al., 1998). Per a l’estudi de

les societats del passat recuperem les
restes materials provinents dels jaci-
ments perquè ens donaran informació
sobre els efectes de l’activitat social i
del medi ambient on aquesta es rea-
litza pel seu paper d’element condi-
cionant i no determinant. És per això
que, independentment del debat gene-
rat sobre el posicionament en l’enfo-
cament de les dades paleoambientals,
nosaltres anomenem arqueobotànica a
l’estudi de tot tipus de restes vegetals
recuperades en contextos arqueolò-
gics amb la finalitat d’estudiar les
transformacions que han tingut lloc en
el medi en relació a les pràctiques so-
cials (Buxó i Piqué, 2008; Celma,
2009; Lapi, 2009).

Una de les disciplines que s’inclouen
dins l’arqueobotànica és l’antracolo-
gia (del grec antrax-cos: “carbó”), la
qual estudia les restes de fusta carbo-
nitzada localitzada en jaciments ar-
queològics. La identificació dels
carbons es dur a terme a través de
l’observació dels tres plans anatòmics
de la fusta (transversal, tangencial i
radial) (Piqué 1999; Solari, 2000;
Allué, 2002; Carrión, 2005; Euba,
2008; Celma, 2009; García Martínez,
2009; Cunill, 2010; Caruso Fermé,
2012; Picornell, 2012; Martín Seijo,
2013). Aquesta observació permet la
seva determinació taxonòmica així
com l’anàlisi d’alteracions i anoma-
lies en l’anatomia que ens permetran
acostar-nos a l’estat de la fusta quan
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va ser cremada. Cal diferenciar-la de
la pedoantracologia, que s’encarrega
de l’estudi dels carbons provinents
d’incendis naturals i, tot i que ens pot
ajudar a entendre la gestió del pai-
satge que van fer les societats del pas-
sat a nivell macro (Cunill, 2010),
aquesta darrera té un enfocament ge-
neralment ecològic.

L’interès per l’estudi de les restes car-
bonitzades va començar a la segona
meitat del segle XIX, tot i que no va
ser fins el tombant de segle que es van
dur a terme les primeres anàlisis (Ca-
rrión, 2005; Euba, 2008; García Mar-
tínez, 2009; Picornell, 2012). A la
dècada dels 60 del segle XX es va
desenvolupar una metodologia més
ràpida i efectiva que va equilibrar la
relació entre l’esforç i els resultats
(cap a una vessant més interpretativa)
i va permetre que aquests estudis es
generalitzessin. A partir d’aquí, el
carbó va anar adquirint importància
com a material arqueològic, també
gràcies al seu paper en les datacions
per C14 (Heizer, 1963). J.L. Vernet
(1973), exponent de la paleobotànica
en aquest moment, va ser un dels in-
vestigadors que va establir les bases
del nou mètode analític amb l’obser-
vació dels tres plans anatòmics a tra-
vés del microscopi òptic de llum
reflectida, cosa que permetia el tren-
cament manual dels carbons. A partir
d’aquest moment i amb l’aparició de
nous investigadors/es amb punts de

partida diferents es van anar generant
diferents branques dins de l’antraco-
logia que es poden emmarcar en dues
direccions diferenciades. Per una
banda, l’escola europea, amb investi-
gacions de caire més ecològic en la
línia que seguia la palinologia (Ver-
net, 1988; Marziani et al., 1991) i, per
l’altra, l’escola anglosaxona amb un
enfocament de caire més social (Pe-
arsall, 1989; Chabal, 1992; Hastorf,
1999).

En aquest sentit, i ja entrats al segle
XXI, cada cop més investigadors/es
del camp de l’antracologia prioritzen
més el fet d’acostar-se també a la ges-
tió i consum del combustible i el ma-
terial llenyós per part de les societats
humanes, que no pas quedar-se úni-
cament amb la informació paleoam-
biental que ens ofereixen les restes de
fusta carbonitzada. Cal tenir en
compte que l’objecte d’estudi de la in-
vestigació arqueològica són les socie-
tats humanes del passat i que l’anàlisi
antracològica s’insereix en aquesta in-
vestigació. Per això és imprescindible
que el plantejament teòric es faci de
manera conjunta ja que aquest condi-
cionarà el desenvolupament de la me-
todologia i la posterior interpretació
de les dades.

Metodologia d’anàlisi
El desenvolupament i implementació
d’una metodologia efectiva de la dis-
ciplina tant al camp com al laboratori
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ens permetrà respondre les preguntes
arqueològiques plantejades de manera
precisa (Hastorf, 1999). És per això
que la persona especialista ha de ser
present durant tot el procés d’investi-
gació, tant pel que fa al plantejament
com al seu desenvolupament al camp
per tal que la recollida de les restes
sigui sistemàtica i dirigida.

Els carbons que recuperem en una ex-
cavació són el residu de la combustió
de la fusta, de manera que la seva pre-
sència dependrà de com s’ha dut a
terme aquest procés, intencionat o ca-
sual. La carbonització de la fusta es
dóna en la tercera fase del procés de
combustió, després que hagin tingut
lloc les fases de deshidratació (fins els
170°C) i de torrefacció (fins els
270°C) on es perd un 35% de la
massa total degut a l’eliminació del
vapor d’aigua, el gas carbònic i altres
compostos químics. Llavors, té lloc la
fase de carbonització o piròlisi, quan
té lloc la ignició, que implica la de-
gradació de la cel•lulosa i la lignina.
És en aquesta fase que el carbó pot se-
guir elevant la seva temperatura fins
els 500°C, moment en el que té lloc la
fase de comburació i la conversió del
carbó en cendres residuals. Existei-
xen, però, diferents factors que aturen
l’arribada d’oxigen a la fusta quan
aquesta està en el procés de piròlisi i,
així, permeten la conservació dels
carbons (Allué, 2002 i García Martí-
nez, 2009). Aquesta aturada pot ser

casual, segons les condicions en les
que tingui lloc el foc, però també pot
ser intencional, segons les pautes de
comportament domèstic del grup.
Aquestes són les que condicionaran la
finalitat del foc, la localització del
mateix i la gestió del combustible.
Aquest procés pot variar segons el
taxó i l’estat de la fusta, cosa que pot
afectar als criteris de selecció del
combustible per part de les societats
humanes de cara a aconseguir uns va-
lors calorífics determinats per a les
activitats requerides (Celma, 2009;
Caruso Fermé, 2012). L’aportació di-
ferenciada d’oxigen al procés permet
controlar la fase de piròlisi i manipu-
lar la temperatura segons la funciona-
litat del foc. Existeixen diferents tipus
de combustió, tot i que per a contex-
tos pre-industrials només cal tenir-ne
en compte dos, la combustió lenta i la
combustió ràpida.

A l’excavació
Degut a les característiques de les res-
tes llenyoses no és possible ni efectiu
treballar amb la totalitat dels frag-
ments de carbó de manera que esdevé
imprescindible elaborar una estratègia
per a la recollida de les mostres.
Aquesta caldrà elaborar-la en el mo-
ment en què es plantegi la investiga-
ció, prèviament al treball de camp, tot
i que haurà de ser flexible per tal d’a-
daptar-la a les circumstàncies que
s’esdevinguin del mateix. S’hauran de
tenir en compte les condicions de
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l’emplaçament del jaciment arqueo-
lògic i els recursos per a la intervenció
perquè la recollida de les mostres so-
vint implica el moviment de volums
de terra considerables. 

De cara a una bona representativitat
del material antracològic, l’estratègia
de mostreig haurà de contemplar ac-
tuacions que evitin, per exemple, el
biaix a causa de la mida dels frag-
ments. Per això, la recollida a mà de
les restes en el moment de l’excavació
s’ha de complementar amb el garbe-
llat del sediment i la presa de mostres
de terra que també ens permetran re-
cuperar i analitzar els elements de
menor mida. Els darrers estudis an-
tracològics (Piqué 1999; Solari, 2000;
Allué, 2002; Carrión, 2005; Euba,
2008; Celma, 2009; García Martínez,
2009; Cunill, 2010; Caruso Fermé;
2012; Picornell, 2012; Martín Seijo,
2013), per tal de recuperar les restes
més petites, coincideixen en garbellar
en sec tot el sediment amb sedassos
de 4-5mm de llum de malla a més de
recollir-ne una part proporcional de
cada unitat estratigràfica per al seu
processat al laboratori. D’aquelles
que, per les seves característiques, es
consideri que tenen un potencial d’in-
formació elevat1 , se’n guardarà la to-
talitat, mentre que de la resta n’hi ha
prou amb un 10% (Gassiot et al.,
2005; Gassiot et al., 2010; Celma,
2009). També s’enregistrarà la dispo-
sició dels fragments de carbó dins de

la unitat estratigràfica.

Pel que fa a la conservació i transport
de les restes i tenint en compte la seva
fragilitat, el més adient serà conser-
var-les en recipients de plàstic rígids
per evitar la seva fragmentació durant
els desplaçaments. També es poden
utilitzar bosses de plàstic però sempre
vigilant la seva manipulació. Tan bon
punt sigui possible, els carbons es dei-
xaran assecar per tal que perdin la hu-
mitat retinguda, ja que aquesta els fa
més fràgils. Aquest assecatge es farà
de manera gradual en un lloc ventilat
i sense sol directe per evitar la seva
fragmentació (Vernet, 1988; Solari,
2000; Caruso, 2012).

Al laboratori 
Al laboratori cal tractar les mostres de
terra recollides al camp per tal de re-
cuperar els fragments més petits. Se-
gons la quantitat de sediment que
calgui processar així com el tipus de
restes que es vulguin recuperar, exis-
teixen diferents tècniques que es
poden utilitzar. La més comuna és la
flotació amb màquina perquè permet
treballar grans volums en poc temps
(Piqué 1999; Solari, 2000; Allué,
2002; Carrión, 2005; Euba, 2008;
Celma, 2009; García Martínez, 2009;
Cunill, 2010; Caruso Fermé; 2012;
Picornell, 2012; Martín Seijo, 2013)
(figura 1). Aquesta tècnica consisteix
en posar el sediment en un recipient
amb entrada d’aigua constant per la
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base i una sortida per la part superior.
Les restes carbonitzades suren i són
arrossegades pel corrent fins a una co-
lumna de tamisos amb llum de malla
de 2mm, 1mm i 0,5mm de manera
que queden separades segons la seva
mida. La fracció pesada es recull a
l’interior de la màquina en un tamís
de 2mm. Sovint aquestes màquines
també funcionen amb una entrada
d’aire que crea turbulències que re-
mouen la terra per facilitar que les
restes carbonitzades flotin tot i que

això també pot provocar-ne una major
fragmentació (Wright, 2005). En an-
tracologia els resultats són satisfacto-
ris amb les restes recollides al tamís
de 5mm i la fracció de 2 i/o 1mm, ja
que els fragments més petits són més
difícils d’analitzar i la informació que
aporten sol ser complementària. A la
fracció de 0,5mm es recuperen les
restes carpològiques més petites. (fi-
gura 1)

Altres tècniques que ens permeten
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Figura 1: Exemples del tractament de mostres de sediment amb aigua. (Extret de García
Martínez, 2009: 86).
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rentar la terra són la flotació manual,
que segueix el principi del que ja s’ha
descrit (figura 1), i el rentat amb co-
lumna de garbells o tamisat amb
aigua. En aquest cas, el sediment no
se submergeix sinó que s’aboca sobre
una columna de garbells amb diferent
llum de malla (2mm, 1mm i 0,5mm)
per tal de recollir les restes segons la
seva mida. L’aigua corrent, aplicada
amb poca pressió, facilita que aques-
tes quedin en el tamís corresponent al-
hora que permet l’eliminació de les
partícules més petites de sorra.

Quan les restes antracològiques recu-
perades en la flotació estan seques i
triades, s’analitzen a partir de l’obser-
vació dels tres plans anatòmics de la
fusta (figura 2) a través del micros-
copi òptic de llum reflectida amb aug-
ments entre 40 i 400 (Thiébault, 1988;
Vernet, 1973; Piqué 1999 i 2006; So-
lari, 2000; Allué, 2002; Carrión,
2005; Euba, 2008; Celma, 2009; Gar-

cía Martínez, 2009; Cunill, 2010; Ca-
ruso Fermé; 2012; Picornell, 2012;
Martín Seijo, 2013). A fi que no es
facin malbé, es preparen en el mo-
ment que seran observats. Primer cal
orientar el carbó per procurar trobar
la part on es veurà menys afectat i
després es trenca amb els dits per ob-
tenir una bona visió dels tres plans
anatòmics (transversal, longitudinal
radial i longitudinal tangencial).
Aquests es col•loquen sobre una su-
perfície adaptable perquè quedin to-
talment horitzontals (un recipient amb
llavors petites com les de sèsam, per
exemple) per evitar la distorsió en la
imatge que genera la manca de pro-
funditat de camp del microscopi òptic
(Thiébault, 1988; Vernet, 1988;
Piqué, 1999; Solari, 2000; Buxó i
Piqué 2003; Allué, 2002, Carrión,
2005, Euba, 2008; Celma, 2009; Gar-
cía Martínez, 2009; Caruso, 2012,
Martín, 2013). El microscopi electrò-
nic (SEM) permetrà majors augments
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Figura 2: Representació dels tres plans anatòmics de les fustes en les gimnospermes i  les
angiospermes. (Extret de Carrión, 2005: 45).
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i millors imatges, encara que per a la
identificació dels fragments i dels
trets anatòmics no serà necessari. (fi-
gura 2) 

Un element que caldrà tenir en
compte en l’anàlisi de les restes de
fusta carbonitzada serà la seva quan-
tificació de cara a l’estudi estadístic
que ens permetrà apropar-nos a la sig-
nificació d’allò que estem veient.
L’alt grau de fragmentació de les res-
tes carbonitzades ha generat diversos
debats sobre la millor manera de
quantificar-les de manera que els re-
sultats siguin representatius. Sembla,
però, que no hi ha gaire diferència
entre la relació de nombre de frag-
ments per taxó per una banda i, per
l’altra, el pes per taxó (Chabal, 1992;
Piqué, 1999 i 2006). De totes mane-
res, la quantificació de les restes i el
seu tractament estadístic segueix sent
un tema d’estudi (Piqué i Barceló,
2002; Piqué, 2006; Figueiral, 2006;
Lapi, 2009).

Interpretació de les dades
La disposició i característiques dels
vasos, els radis i altres elements ana-
tòmics són diferents en cadascuna de
les espècies llenyoses, la qual cosa
ens permet arribar a la seva identifi-
cació taxonòmica. En alguns casos,
però, les espècies tenen una composi-
ció anatòmica tan semblant que
només és possible la identificació a
nivell de gènere o família. A fi que la

identificació sigui el més acurada pos-
sible, és molt útil consultar els atles
d’anatomia2 (Schweingruber, 1990) i
les col•leccions de referència. 

La identificació taxonòmica és el pri-
mer pas en l’estudi de les restes an-
tracològiques a causa de la seva
significació, tant ecològica com so-
cial. Per un costat, la variabilitat en els
taxons identificats ens permetrà di-
buixar el paisatge arbori en el moment
d’utilització del jaciment i, juntament
amb les dades obtingudes a través de
la resta de disciplines paleobotàni-
ques, entendre l’entorn en el que es va
desenvolupar la societat. Per l’altre
costat, cal tenir en compte que el que
estem estudiant és el resultat d’una
acció social (la recol•lecció de fusta),
i que pot haver existit un criteri de se-
lecció basat en l’espècie segons la
funció que aquesta hagués hagut de
dur a terme. Aquí ens centrarem en la
fusta utilitzada com a combustible3 i
la significació per al grup social en
base a la seva recol•lecció.

Un cop determinats correctament els
fragments de carbó ens podrem cen-
trar en l’estudi de les anomalies en
l’anatomia de la fusta i les causes per
les quals s’han produït. Aquestes ens
aportaran informació sobre els crite-
ris de selecció del combustible llen-
yós així com de les àrees de captació
del mateix (Celma, 2009; Caruso,
2012). 
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El grau de curvatura dels anells de
creixement ens ajuda a determinar el
diàmetre de la fusta cremada i així co-
nèixer la part de la planta utilitzada:
tronc, arrels o branques (figura 3).
L’esforç que cal invertir en aconse-
guir un o les altres així com en el seu
transport és significativament dife-
rent. També ho són les eines utilitza-
des i el treball necessari posterior a la
recol•lecció. El fet de treballar amb
fragments ha portat, al llarg dels anys,
al desenvolupament de diferents tèc-
niques per mesurar el diàmetre a par-
tir dels anells de creixement
(Théry-Parisot et al., 2011; Margue-
rie, 2011; Dufraisse, 2011; Caruso,
2012; Martín, 2013). (figura 3)

Per altra banda, la identificació de les
esquerdes provocades per la pèrdua
d’humitat de la fusta en el moment de
la combustió pot ser un dels indica-
dors de l’estat de la fusta en el mo-
ment de ser cremada. Quan aquesta és
seca s’encén més fàcilment i fa menys
fum que si és verda. La presència de

xilòfags també en pot ser un bon in-
dicador ja que acostumen a atacar la
fusta morta (Euba, 2008; Celma,
2009; Euba et al, 2010; Caruso,
2012). A partir de la resta de materials
arqueològics haurem de poder discer-
nir si la fusta va ser emmagatzemada
o es van recol•lectar branques i troncs
secs directament. Per a períodes an-
tics, però, no sembla que sigui possi-
ble obtenir aquesta informació.

Altres causes d’anomalies en l’anato-
mia de la fusta poden ser els proces-
sos deposicionals i postdeposicionals
patits pels carbons fins al punt de fer-
los indeterminables4. En aquests casos
la informació que se’n pot extreure és
molt limitada tot i que existeixen al-
guns estudis en aquest àmbit que ens
permeten valorar les característiques
del conjunt davant del qual ens tro-
bem. D’aquesta manera podrem iden-
tificar les anomalies fruit de la
degradació per un costat i les que són
fruit dels sistemes de gestió del com-
bustible per un altre (Cohen-Ofri et

Estrat Crític 7-8 (2014): 144-159

Introducció a l’antracologia: mètodes i tècniques

Figura 3: Proposta de curvatura dels anells de creixement per la classificació de la part ana-
tómica utilitzada. (Extret de Celma, 2009: 80).
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al., 2006; Théry-Parisot et al., 2010).

Recentment s’han anat desenvolupant
diferents estudis que permeten supe-
rar les limitacions que sovint trobem
en l’anàlisi d’aquestes anomalies i la
seva interpretació. Per un costat, l’ex-
perimentació ens permet controlar les
variables de la combustió i observar-
ne les característiques (intensitat i
temperatura de la flama, quantitat de
fum, temps per quantitat de combus-
tible). Després caldrà fer l’anàlisi dels
carbons resultants i comparar-ne els
resultats amb els obtinguts de les res-
tes arqueològiques (Caruso, 2012).
Per l’altre costat, també s’ha plantejat
l’estudi etnològic com una manera
d’entendre el registre antracològic i la
seva formació des del moment de la
recol•lecció de la fusta (Peña-Choca-
rro et al., 2000; Picornell, 2009; Pi-
cornell, 2011). Totes les observacions
s’han de recollir en una base de dades
per al seu posterior tractament esta-
dístic (Lapi, 2009).

Recuperant el que s’ha dit anterior-
ment en relació a la informació de
l’entorn que ens aporta  l’anàlisi an-
tracològica haurem de tenir en
compte altres elements en l’anatomia
de la fusta com són les característi-
ques dels anells de creixement, l’e-
xistència de fusta de reacció, nusos,
canals resinífers i ondulacions (Euba,
2008; Celma, 2009). Gràcies a l’es-
tudi dels anells, podem definir les

condicions ambientals en el moment
de creixement de la planta. Si aques-
tes han estat òptimes, donaran com a
resultat uns anells amples mentre que
si , contràriament, han estat estres-
sants, els anells seran estrets. De la
mateixa manera, podem establir els
cicles anuals pel que fa a temperatura
i humitat. Un contrast molt gran entre
l’estiu i l’hivern tindrà com a resultat
una diferència molt marcada entre la
fusta inicial i la fusta tardana, mentre
que un contrast lleu es veurà reflectit
per un canvi gradual en la mida dels
vasos5. En els darrers anys, i de ma-
nera complementària a l’estudi dels
anells de creixement, s’han anat des-
envolupant estudis d’isòtops estables
que també ens aporten informació si-
milar (Sho et al., 2009). En cas de
tenir fragments amb el darrer anell de
creixement, podem utilitzar aquestes
dades per establir l’existència o no
d’estacionalitat en la recol•lecció de
la fusta.

L’existència de fusta de reacció pot
ser un indicador de diversos factors
relacionats amb l’emplaçament de la
planta. Aquest fenomen és el resultat
de la correcció d’un creixement no
correcte per tal de recuperar l’equili-
bri i estabilitat de les diferents parts
de l’arbre (figura 4). En el cas de la
capçada i les branques això és normal
degut a la tensió constant que patei-
xen a causa del seu creixement horit-
zontal per facilitar la fotosíntesis. En
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el cas del tronc, aquest fenomen és
més estrany i es pot donar pel creixe-
ment en pendent i la necessitat de re-
dreçar el tronc. El pes de la neu a
l’hivern també genera tensió en les di-
ferents parts anatòmiques. Així, la
presència de fusta de reacció ens pot
ajudar a definir la part anatòmica de
la planta a la qual pertany el fragment
que estem estudiant així com l’àrea de
procedència de la fusta (Celma, 2009;
Caruso, 2012). (figura 4)

En l’estudi de la gestió que feien les
societats humanes del combustible
llenyós, més enllà de definir els crite-
ris de selecció de la fusta, també cal
tenir en compte les àrees de captació
de la mateixa i com es dibuixen res-
pecte de la resta d’activitats realitza-
des pel grup. D’aquesta manera,
recuperant el que s’ha dit sobre les

condicions que intervenen en el crei-
xement de la vegetació, els Sistemes
d’Informació Geogràfica, esdevenen
una eina fonamental ja que ens per-
meten treballar amb les diferents va-
riables6 i posar-les en relació (Obea,
2011).

Conclusions
L’antracologia és una part important
dins la investigació arqueològica grà-
cies a la quantitat d’informació que
aporta malgrat les nombroses limita-
cions que presenta degut a la fragilitat
de les restes i la seva naturalesa7. És
per això que es fa imprescindible un
estudi paleobotànic interdisciplinar
per entendre allò que estem obser-
vant, sobretot pel que fa al medi on es
van desenvolupar les societats del
passat. A més, tot i que aquí hem par-
lat principalment del combustible
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Figura 4: Exemples de fusta de reacció en una gimnosperma (esquerra), anomenada fusta
de compressió; i en una angiosperma (dreta) anomenada fusta de tensió. (Extret de Celma,

2009: 82)
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llenyós, no sempre cal fusta per fer
foc de la mateixa manera que no tot el
que es va cremar tenia aquesta fun-
cionalitat des del principi. En el mo-
ment d’interpretar les dades haurem
de tenir en compte tot això i ho hau-
rem de relacionar amb les diferents
activitats de les que ens parlen la resta
de materials arqueològics. És per això
que es fa imprescindible un treball
conjunt amb tots els especialistes des
del plantejament teòric i metodològic
de la investigació. D’aquesta manera,
tot i les múltiples possibilitats que
ofereix l’antracologia i a les quals
només ens hem apropat d’una forma
molt introductòria en aquest article,
ens assegurarem que aquest sigui co-
herent amb la realitat del jaciment i
els recursos, tant econòmics com hu-
mans, de l’equip d’investigació.
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tables a Internet amb les característiques de
cada espècie i fotografies dels tres plans ana-
tòmics: http://insidewood.lib.ncsu.edu/links,
http://www.woodanatomy.ch/
3 La intensitat, el color i la temperatura de
la flama varien segons el combustible així
com el temps que aquest triga a consumir-
se. Pel que fa a la fusta que es crema, no
tots els tipus de fusta cremen igual: un
tronc de pi fa una flama molt intensa però
crema molt ràpid, mentre que un tronc
d’alzina fa una flama més tènue però més
calenta i durant més estona. Dependrà de
la funcionalitat del foc la selecció (o no)
d’uns taxons per sobre d’uns altres.
4 La mateixa combustió és un d’aquests
processos ja que durant la fase de piròlisi
les fibres de la fusta es van degradant fins
a convertir-se en cendra.
5 Aquest canvi en el diàmetre dels vasos
també és una característica de la fusta po-
rosa tot i que sovint és fàcil distingir-ne la
causa. En els casos en què el contrast cli-
màtic és molt marcat, a vegades es crea un
fals anell (Schweingruber, 1990), sobretot
en les coníferes.
6 Aquestes variables passen per la localit-
zació del jaciment (latitud, longitud i alti-
tud) combinada amb informació sobre la
orientació, el grau de pendent, el d’insola-
ció, el tipus de sòl, i els règims anuals de
pluges i temperatures (en cas que es consi-
deri imprescindible, ja que aquestes són
dades dels darrers anys). A partir d’aquí es
poden fer càlculs que relacionin la distàn-
cia amb el temps que triga una persona en
recórrer-la.
7 Els carbons no són el residu final de la
combustió, ho són les cendres, de manera
que el registre sempre estarà incomplet.

NOTES

1 Tot plegat dependrà de les preguntes for-
mulades. Les concentracions de carbons tro-
bades en estructures de combustió ens
informen sobre un episodi puntual mentre
que els fragments localitzats en contextos de
rebuig (ja sigui concentrats o dispersos) ho
fan sobre diversos episodis reiterats en el
temps. Aquests carbons, a més, també poden
formar part d’estructures col•lapsades.
2 També existeixen bases de dades consul-
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