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Agraïments

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una beca de Formació de Personal
Investigador concedida l'any 1993 pel Ministeri d'Educació i Ciència, en el marc del projecte
DG1CYT 92-0148. Durant el període de duració d'aquesta ajuda hem estat membres de la Unitat
d'Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga del Departament d'Història de la Universitat de
Lleida, als integrants de la qual agraim la seva acollida i la llibertat atorgada per dur a terme la
nostra investigació.

El Dr. E. Junyent, director de la tesi, ha recolzat en tot moment les necessitats de la nostra
formació i ha tingut confiança en la nostra tasca, essent els seus consells i les seves reflexions cab-
dals en la nostra orientació professional i en el desenvolupament del present treball.

La Dra. C.C.Bakels (Universitat de Leiden, Països Baixos) i el Dr. D.Garcia (Universitat d'Aix-
en-Provence, França), han tingut l'amabilitat d'accedir a realitzar els informes necessaris per acce-
dir al grau de "doctor europeu", al què s'aculi aquesta tesi. La seva lectura atenta i els seus
comentaris han permès millorar el texte i el seu plantejament.

Per la seva part el Dr. R.Buxó, qui ens va introduir en els estudis arqueobotànics, ha revisat
el capítol dedicat a aquest aspecte, i ens ha orientat, entre altres aspectes, en la identificació del
material dificultós. El seu interés i la seva col·laboració durant aquests anys ha estat un gran
suport.

Durant la realització d'aquesta tesi s'han dut a terme diverses estades de formació i recer-
ca en diferents centres d'investigació, als que agraïm la seva acollida i les facilitats que ens han
concedit: el Laboratori de Paleobotànica del Centre d'Arqueologia de la Universitat de Leiden,
Països Baixos, i en especial la seva directora Dra. C.C.Bakels, que ha posat gran interés en la nos-
tra formació arqueobotànica i ens ha dedicat una bona part del seu temps, i el responsable del
laboratori, W.Kuijper, que ens va orientar en la identificació de les restes arqueobotàniques; el
Centre Arqueològic de Lattes, França, i el director de l'UMR 154 del CNRS, Dr. M.Py, que ens ha



rebut sempre amb generositat, oferint-nos tots els medis al seu abast per a que poguéssim rea-
litzar el nostre treball. També ens ha estat de gran ajuda l'estada realitzada a l'Herbari M.A.F. de
la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid, els responsables del qual ens
obriren les portes per a la comparació botànica del nostre material.

Els directors de les excavacions arqueològiques, d'on estudiem algun tipus de material, ens
han proporcionat tota l'ajuda possible: M.Cura, M.Ferràndez, l.Garcés, EJunyent, A.Lafuente
J.B.López, S.Malguizo, J.LMaya i J.Rey. Nombrosos són també els investigadors que ens han faci-
litat informació inèdita: C.Mazo, J.Ma Miró, J.F.Gibaja, (.Clemente, MaT.Ros, C.Rovira, S.Riera,
M.Calvo, A.Oller i J.Ma. Vergés.

Totes les persones que han intervingut en les excavacions que hem realitzat, i especialment
aquelles que han participat en les tasques de tractament i tria de les mostres d'alguns dels jaci-
ments, han contribuït a la realització d'aquest treball: M.Gené, J.Mirada, A.Moya, E.Peiró i
N.Rovira.

Per altre costat A.Lafuente, J.Francès i G.Ferez, ens han ofert un important suport amb els
seus comentaris als textes, les nombroses converses que hem mantingut i, sobretot, la seva amis-
tat.

C.Rovira ha corregit la redacció, el llenguatge utilitzat i l'ortografia, i E.Tartera ha realitzat
la maqueta de presentació. Evidentment, totes les possibles errades que es poguin trobar en
aquest sentit són exclusiva responsabilitat de l'autora. Les hores que han dedicat a aquest treball
seran difícilment recompensades.

En definitiva gràcies a tots aquells familiars i amics que amb el seu interés i la seva pacièn-
cia ens han animat a dur a terme aquesta tasca. Especialment a Joan B. López, que ha estat el nos-
tre suport increbantable, personalment i professionalment. El seu recolzament, el seu esperit de
lluita i el seu amor, han estat el motor d'aquest treball.



INTRODUCCIÓ

« ... quan observo en el seu conjunt la magnitut de l'agricultura, la qual comparo a un organisme gegan-
tesc, o la complexitat de les seves parts, com si fossin els diversos membres d'aquell, temo que arribi la meva última
hora abans de poder conèixer-la en la seva totalitat. »

Columel.Ia, De Re Rústica, I, Praef, 21

L'agricultura, l'activitat econòmica bàsica de les comunitats humanes de la Mediterrània
durant molts segles, és un dels temes d'estudi essencials per poder caracteritzar les societats pro-
tohistòriques i les seves relacions econòmiques. A la plana occidental catalana el desenvolupa-
ment de l'agricultura ha estat considerat pels investigadors com un dels fets desencadenante de
la seva singularitat respecte la resta del nordest peninsular, sobretot durant l'edat del bronze però
també en època ibèrica.

La majoria dels historiadors i prehistoriadors que s'han ocupat d'estudiar aquestes terres,
entre els que es troben J. Maluquer de Motes, E. Junyent, J. L. Maya o G. Ruiz Zapatero, han posat
un accent molt marcat en el paper que va jugar en el desenvolupament protohistòric de la plana.
En un primer moment com a factor que va fer possible la sedentarització, el desenvolupament
de l'urbanisme i la jerarquització social, i posteriorment com a activitat que generava la matèria
primera d'intercanvi amb els pobles colonitzadors de la Mediterrània.

Però tots els models establerts fins al moment, que han resaltat aquest paper de l'agri-
cultura, ho han fet a partir de dades indirectes i en molts casos no ben constrastades. La manca
d'estudis específics ha portata que algunes de les hipòtesis plantejades pels investigadors s'hagin
convertit en teories generals basades en dades incorrectes o insuficients.

Un dels exemples més difosos fa referència a la influència aportada pels pobles dels camps
d'urnes en el camp de l'agricultura. És la hipòtesi de J. Maluquer (1968, 66-68; 1972, 74-75), que
donava a aquestes migracions un paper fonamental en el desenvolupament agrícola dels indíge-
nes, ja que haurien introduït noves plantes conreades (comTríticum dicoccum oTriticum turgi-
dum) i nous estris (corn l'arada). Aquesta teoria s'ha anat recuperant al llarg dels anys (p.ex. JUN-
YENT 1978, 124) fins arribar als nostres dies (p.ex. PUCHE 1993, 53).

Per fer la primera afirmació j. Maluquer es basava en els estudis arqueobotànics duts a
terme per R. Téllez i F. Ciferri (1954) d'algunes restes aparegudes en el jaciment de Alto de la Cruz
a Cortes de Navarra, i és cert que s'hi varen identificar aquests blats, però la investigació dels anys
80 va demostrar que el primer ja es coneixia a Catalunya des del neolític i el segon és molt pro-
bable que es tractés d'una identificació errònia, perquè segons les dades actuals aquest blat no
s'introdueix a la península fins l'època moderna. El problema es troba, doncs, en interpretar
històricament una introducció de nous conreus quan no es coneixen els emprats per les pobla-
cions autòctones.

G. Ruiz Zapatero (1985a, 378-379) ja va considerar discutible que s'implantessin nous sis-
temes de conreu per influència dels camps d'urnes, i segons ell l'únic acceptable era suposar un
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desenvolupament extensiu de l'agricultura cerealística. Aquest autor es va basar principalment en
la situació i l'emplaçament dels poblats i en l'analisi del territori d'alguns d'ells, però sense dades
específiques.

Pel que es refereix a la introducció de l'arada també ha estat atribuïda a altres influències,
com la de la cultura de la Polada, uns quants segles abans de l'arribada dels camps d'urnes (AAAYA
1977, 69-70; 1981, 132).

Per altra banda, J. Rovira i J. Santacana (1980 i 1982), van proposar interessants reflexions
sobre el model econòmic de les societats de l'edat del bronze de l'est peninsular, centrant-lo en
el mode domèstic de producció, amb la unitat domèstica com a cèl·lula base, tot i que, de
moment, les seves hipòtesis no poden ser contrastades.

Un altre fenomen històric en l'estudi del qual també s'ha jugat molt amb el paper de l'a-
gricultura de la plana és la relació entre les influències comercials mediterrànies i la iberització
ilergeta, que ha estat tractada en bastants ocasions per E. Junyent (1976, 1978, 1979, 1981 i 1986).
Per aquest autor la motivació dels colonitzadors per endinsar-se cap a l'interior de Catalunya
seria principalment la seva producció cerealística, sobretot a partir del final del s.Vl i el principi
del V a.n.e., en que Emporion desenvoluparia circuits comercials propis inciant una via de pene-
tració cap a l'occident català (JUNYENT 1981, 38). Per la seva part F. Gracia (1986, 15) va consi-
derar també que la veritable explosió de la iberització s'opera a partir de l'expansionisme empo-
rità cap a l'Ebre i les terres de Ponent, amb la permeabilitat religiosa, el comerç a gran escala de
productes de luxe i l'adopció de cultius de blat intensius, sense oferir cap indicació sobre quins
eren i la seva procedència.

Són només dos exemples que van fer considerar la possibilitat d'aprofundir en aquesta
línia de recerca, cercant dades de primera mà - principalment sobre els conreus-, que permetin
valorar sense prejudicis el paper de l'activitat agrícola en el desenvolupament de la plana. De fet
l'arqueologia dels anys 80 a Catalunya ja havia començat a canviar i havia posat al descobert la
fragilitat de moltes d'aquestes interpretacions. Durant aquesta dècada s'observa un salt qualita-
tiu de la recerca vers nous models explicatius i noves aproximacions, com l'arqueologia espacial,
el processualisme o la interdisciplinarietat.

Tot i així, estudis com els arqueobotànics no eren cap novetat a la península Ibèrica.
Aquests es van començar a aplicar a finals del segle passat en alguns jaciments del sudest, però
sobretot a partir dels anys 50 amb l'obra de R. Téllez i F. Ciferri, que acabem de citar; amb una
segona etapa en els anys 60 i 70, principalment gràcies als treballs de M. Hopf; i finalment a par-
tir dels anys 80 amb els treballs de R. Buxó (BÜXÓ 1990, 49-50; ALONSO 1992a). Aquesta darre-
ra etapa s'integra en una corrent de joves investigadors que, influenciats per una nova concepció
de l'arqueologia, varen dirigir el seu interès cap a disciplines d'estudi de l'entorn. Actualment el
nombre d'investigadors preocupats per aquest tipus d'estudi va en augment, encara que, malau-
radament, no passa el mateix amb la resposta de les institucions ja que no existeix ni un sol labo-
ratori de recerca amb personal investigador i/o docent.

A la plana occidental catalana, a més, aquest tipus d'estudi interdisciplinar no va arribar
quasi bé fins al final dels anys 80 i el principi dels 90, principalment gràcies a dues intervencions:
una puntual en el jaciment de Cova de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) (AAAYA et al. 1993) i una
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altra de caire sistemàtic i com a projecte universitari al de els Vilars (Arbeca, les Garrigues)
(üARCÉS et al. 1993; ALONSO et al. 1997). El dia d'avui, i sobretot a partir de l'impuls generat
per les investigacions de la Universitat de Lleida, el nombre d'estudis en aquest sentit s'està mul-
tiplicant, de manera que en pocs anys la qualitat de la informació obtinguda en les excavacions
arqueològiques ha sofert una millora important.

Paral·lelament a la incorporació d'aquestes disciplines, la comunitat científica ha
començat a qüestionar-se no només els models socio-econòmics sinó també la periodització i
l'emplaçament en el temps d'aquests models. Les perioditzacions utilitzades fins al moment es
basen en aspectes segmentaris, per exemple exclusivament tecnològics (com "edat del bronze",
"edat del ferro "...) o culturals (com "grups de camps d'urnes "). En aquest sentit també des de
l'àrea de Prehistòria de la Universitat de Lleida s'està treballant sobre un tipus diferent d'aproxi-
mació per a la protohistòria de la plana occidental, amb dos objectius principals:

- la caracterització d'una sèrie d'aspectes socio-econòmics fonamentals: com les formes
d'ocupació del territori, l'urbanisme, l'agricultura, l'evolució paleoecològica...,

- i la recerca, a partir d'aquestes caracteritzacions, d'uns punts d'inflexió diferents als tra-
dicionals, que permetin definir l'evolució de les comunitats protohistoriques.

Considerar aquests grups segons la globalitatde les seves característiques socio-économi-
ques pot permetre establir amb major rigor la seva realitat històrica i al mateix temps compren-
dre la raó de la seva originalitat.

Aquesta tesi s'insereix en un marc general de recerca plasmat en dos projectes: "Primera
edat del ferro i època ibèrica a la Catalunya occidental. Territori i assentaments" (DGICYT PS92-
0148), dut a terme entre 1993 i 1996, i "Un model singular de la transformació de les societats
segmentaries en societats complexes: la vall del Segre (segon i primer mil·lenis a.n.e.)" (sol·licitat
enguany a la DGES). En aquest marc, les particulars formes de l'explotació agrícola han de con-
tribuir a interpretar les formes pròpies d'ocupar, organitzar i explotar el territori, l'origen de l'ur-
banisme i les seves solucions específiques; a més de contrastar les diferències que poden obser-
var-se entre les comunitats occidentals i les costeres.

Tot i així, el nostre objectiu central és la caracterització dels sistemes agrícoles de la plana
occidental, estudiant l'agricultura en si mateixa, com a via de coneixement que no necessita ser
justificada per les seves aportacions al coneixement d'altres aspectes de les comunitats antigues.
Així mateix, aquesta tesi sorgeix de l'interès per explicar l'agricultura del passat des d'un enfoca-
ment ampli, que reflexi tota la seva complexitat, estudiant, en la mesura del possible, la globali-
tat de l'activitat i no tan sols un tipus concret de material o de fet arqueològic (llavors i fruits,
eines, estructures d'emmagatzematge...). Una aproximació d'aquest tipus només pot realitzar-se
a partir d'una base interdisciplinar, que es construeix a partir de l'explicació i la interrelació de
dades el més específiques possible, tenint en compte tots i cadascun dels aspectes que intervenen
en el conjunt Í que poden ser detectats arqueològicament.

De tota manera, una de les aportacions essencials d'aquest treball és la incorporació de
les dades arqueobotàniques, indispensables per a qualsevol aproximació a l'agricultura, i pràcti-
cament nul.les en el panorama de recerca de la plana. La nostra formació ha estat dirigida prin-
cipalment cap a aquest camp, i una bona part del treball està dedicada al detall metodològic i
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analític de l'estudi de les llavors i els fruits recuperats en diversos jaciments arqueològics que
s'han excavat els darrers anys.

Si aquest treball ha estat possible és en gran part perquè participa dels projectes interdis-
ciplinars als que hem fet referència, en què intervenen diversos investigadors de disciplines impli-
cades en la reconstrucció paleoambiental, la identificació de matèries primeres, l'anàlisi de fun-
cionalitat dels estris o els processos metal·lúrgics.

Tal com considerava Columel.la, l'agricultura és com un organisme gegantesc, amb una
immensa complexitat de les seves parts, i l'intent d'apropar-se a ella de manera global és al
mateix temps atraient i extremament inextricable. Els cicles de conreu, les plantes explotades, les
tasques agrícoles, les eines emprades, l'emmagatzematge de les collites, el processat dels vegetals,
la producció... formen part d'un engranatge en què cadascuna de les rodes fa moure les altres
d'una manera determinada. Es tracta de sistemes coherents, l'anàlisi històrica dels quals hauria
de poder observar simultàniament els progressos dels seus diversos elements.

Una aproximació d'aquest tipus és quasi bé impossible, i per aquest motiu, per presentar
d'una manera clara i en un marc simple les dades de la recerca hem optat per considerar succes-
sivament els grans aspectes de les pràctiques agràries, separant arbitràriament uns fets que per la
seva mateixa natura estan associats. A causa d'això en molts casos ens referirem a aspectes que
encara no haurem plantejat, com per exemple la relació entre les eines i els sistemes de conreu,
o les restes arqueobotàniques i els processats de la collita...

Aquesta juxtaposició de dades és necessària, sobretot a causa de la irregularitat de conei-
xement sobre cadascun dels apartats i la manca de dades arqueològiques sincròniques, que no
permet en molts casos posar en relació les diverses tècniques agrícoles. En definitiva, la ine-
xistència d'estudis específics de base per a cadascun dels problemes tractats, dificulta la realitza-
ció d'una síntesi regional, que es veu agreujada per unes mancances en la recerca (manca d'exca-
vacions en extensió, d'estudis interdisciplinars...) i també d'una dinàmica de publicacions, gene-
ralment fragmentària i dispersa.

En el moment actual de la recerca, i a causa dels problemes esmentats, encara no és pos-
sible concretar la dinàmica d'interacció entre els sistemes agrícoles i l'evolució històrica de les
comunitats de la plana occidental. Tanmateix, l'esforç de la recerca ha de dirigir-se per aquest
camí, d'intensificació de la recerca interdisciplinària i de reforçament dels nous enfocaments, que
permetran, en un futur, assolir els objectius marcats.

El treball està estructurat en quatre parts principals: tres capítols, amb els seus diversos
apartats, i unes conclusions generals. El primer està concebut com una presentació de l'àrea d'es-
tudi i la seva evolució històrico-arqueològica. La plana occidental catalana representa un territo-
ri coherent, amb unes característiques geogràfiques, culturals i històriques que li donen una per-
sonalitat pròpia, en l'actualitat i també al llarg de la història. La contextualització paleoecològica
- en gran part inèdita - i l'arqueològica són indispensables per ubicar les dades presentades en les
parts següents. Per altra banda, el terme protohistòria s'utilitza aquí en el sentit del terme que es
refereix al conjunt de l'edat dels metalls.
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El capítol II és el resultat directe de la recerca arqueobotànica duta a terme per nosaltres
en diversos jaciments arqueològics excavats a la plana occidental des de l'any 1988.
Malauradament l'escassetat d'intervencions no permet una mostra més àmplia, però l'esforç ha
estat compensat per la novetat de les dades i pels resultats de les experiències en la metodologia
de camp. El fet de tractar-se del primer estudi exhaustiu de llavors i fruits de la plana occidental,
ens ha inclinat a presentar detalladament les característiques morfològiques i biomètriques dels
materials, molts d'ells poc coneguts en altres anàlisis del nordest peninsular, degut a les particu-
lars característiques de la flora de la plana.

El capítol 111 recull l'estat de la qüestió sobre les tècniques agrícoles a la zona, en molts
casos a partir de referències bibliogràfiques, però que, a més, aporta estudis inèdits importants
sobretot dels jaciments de Minferri i els Vilars, i també inclou la contextualització de les dades
arqueobotàniques analitzades en el capítol anterior. L'explotació de la vegetació, les tasques agrí-
coles i les seves eines, els sistemes d'emmagatzematge, els sistemes de mòlta i els de conreu;
cadascun tractat monogràficament en un apartat, i quasi independent, per poder conèixer amb
profunditat la seva pròpia complexitat. No obstant això ja en el darrer d'aquests apartats, el dedi-
cat als sistemes de conreu, és palesa la complexa interrelació existent entre tots ells.

A més es reflexa en aquest tercer capítol la intenció de reconstruir-obligatòriament a par-
tir de comparacions històriques i etnològiques-, els gestos, les accions i les cadenes operatives, i
no només de descriure les matèries, els estris i les estructures arqueològiques. En aquest sentit
entenem com a tècnica l'aplicació d'una acció a una matèria, des del gest més simple a la inter-
venció més complexa.

Finalment les conclusions generals serveixen de recopilació i interpretació en clau de sis-
tema agrícola de la diversitat de dades exposades, en resposta al nostre principal objectiu: carac-
teritzar aquests sistemes agrícoles practicats a la plana occidental entre aproximadament el 1.500
i el 200 a.n.e., encara que sense renunciar a aproximar-nos a la seva dinàmica evolutiva, de mane-
ra que ens permetí valorar les hipòtesis plantejades, que consideren el progrés agrícola com a
motor del devenir històric de les comunitats humanes de la plana occidental durant la pro-
tohistòria.

Els resultats obtinguts, tot i que presenten l'important condicionant de l'estat embriona-
ri í fragmentari de la recerca actual, constitueixen la primera aproximació realitzada fins ara al
coneixement de l'agricultura a la plana occidental catalana, i la seva contrastació està en mans de
la recerca futura.



L'ÀREA D'ESTUDI:

INTRODUCCIÓ PALEOECOLÒG1CA
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L'àrea d'estudi i la seva evolució paleoecològica

APARTAT í. L'ÀREA D'ESTUDÍ í LA SEVA EVOLUCIÓ PALEOECOLÒUICA

La plana occidental és una unitat geogràfica que abarca diverses comarques: el Segrià, el
Pla d'Urgell, l'Urgell, les Garrigues, i part de la Segarra, de la Noguera i del Baix Cinca. De mane-
ra que no es correspon exactament amb cap divisió administrativa actual, sobretot en la part més
occidental, ja que s'endinsa en territori aragonès. Les seves característiques geogràfiques estan
ben definides, però la seva evolució paisatgística ha estat molt profunda i ràpida, sobretot d'un
segle ençà, degut a una pressió antròpica important en l'ocupació de terrenys de conreu.

. El marc geogràfic: la plana occidental catalana í la seva evolució

1.1. Característiques geogràfiques de la plana occidental

Per realitzar aquest repàs de les característiques de la plana que ens ocupa ens basarem
principalment en les següents obres: BOLÒS étal. 1993; BOLÒS-V1GO 1984; CONESA et al. 1994;
FOLCH et al. 1984; ORTA et al. 1992; PORTA et al. 1983, PORTA et al. 1985, PORTA-BOIXADERA
1988; SERRAT 1985; i SOLÉ 1958-1968.

La plana occidental catalana és l'extrem sud-oriental de la plana de l'Ebre mitjà, que afec-
ta, com ja hem dit a les comarques del Baix Cinca, el sud de la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell,
les Garrigues, el Segrià i la part més occidental de la Segarra (fig. 1.1). Venint de l'oest comença a
distingir-se des dels altiplans que fan divisió d'aigües entre el riu Llobregat i el Segre i que cons-
tituteixen la part més enlairada de la plataforma de la Segarra. S'accentua a mesura que es va cap
al centre, entre 120 i 500 m. d'altitud, i continua vers l'oest sense solució de continuïtat amb les
terres aragoneses de la vall de l'Ebre.

La perifèria és relativament accidentada, amb els darrers costers calcaris de la Segarra i els
relleus del sector meridional de les Garrigues. En el sector central i occidental la plana és molt
accentuada, encara que no manquen petits accidents.

/. /. /. Formació del territori i naturalesa del substrat

Geològicament la plana occidental forma part de la gran unitat morfoestructural que és
la conca de l'Ebre, una extensa conca sedimentària de forma triangular, configurada durant el
Terciari, i delimitada al nord pel Pirineu, al sudoest per la cadena muntanyenca Ibèrica i a l'est i
sudest per la serralada Costanera Catalana.

Aquesta conca s'omple de sediments en diferents etapes. Una primera té lloc durant el
Paleocè i l'Eocè, i està dominada per les transgressions marines, ja que està oberta al mar. Una
segona etapa és netament continental i succeeix durant part de l'Eocè, l'Oligocè i el Miocè, en la
que es desenvolupen uns importants sistemes de ventalls al·luvials des de les serralades que
envolten la conca, la qual en aquest moment es tanca. En els primers temps de l'existència d'a-
questa conca en la nostra zona es varen anar sedimentant materials guixencs blancs i compactes
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Fig-1. 1.- Locilircarió de la zona d'csuidi: la plana occidental catalana.

11



L'àrea d'estudi i la seva evolució paleoecològica

que formen avui les estructures anticlinals de Balaguer-Barbastre i de la serra d'Almenara. Però
els materials litologies més abundants estan constituïts principalment per argiles i margues
riques en sals sòdiques que daten principalment de l'Oligocè.

Aquests sistemes al·luvials evolucionaren cap a sistemes fluvials que confluïen en els llacs
situats en el centre de la conca. Per un costat es depositaren materials detrítics procedents del
nord, dels Pirineus, i per l'altre del sistema ibèric i del catalànid. Entre l'Eocè i el Miocè la conca
sedimentària es va anar colmatant. Els conglomerats varen contribuir en tota la part més exte-
rior, en contacte amb els sistemes muntanyencs, coincidint amb els sistemes al·luvials, mentre
que els gresos i les argiles es dipositaren a les parts més internes coincidint amb la dinàmica flu-
vial. Finalment petits conjunts de calcàries blanques s'intercalaren entre els nivells detrítics, coin-
cidint amb les antigues zones lacustres, on actualment hi ha l'Urgell, la Segarra i les Garrigues. En
aquestes zones predomina ('alternancia de calcàries i nivells margosos a la Formació de Tàrrega,
el domini dels materials margo-argilosos amb paleocanals de sorrenca i microconglomerats a la
Formació Urgell, i més al sud les calcàries d'Almatret i Mequinensa (GUTIÉRREZ et al. 1985).

Durant el Quaternari es modificà la xarxa de drenatge, degut a l'alternança de périodes
glaciars i interglaciars, amb cicles d'acumulació-erosió que donaren lloc a la formació de terras-
ses constituïdes per nivells de còdols i material més fi de llims i sorres, formades pel Segre i els
seus afluents. De manera que la plataforma estructural s'anà retallant i modelant. Els materials
litologies que ens trobem són, doncs, fonamentalment d'origen fluvial, dipòsits de llim, sorres i
graves fluvials.

La dinàmica i evolució de la xarxa de drenatge formà plataformes més o menys extenses
i també petites, a manera de taules de poca superfície, així com turons testimonis, tossats
escapçats o cònics, que són els únics relleus que s'observen actualment a la plana. Les valls que es
varen formar no tenen forma de "v", sinó que presenten vessants rectilinis i de fons pla reblert
d'al.luvions, i també vessants curvilinis que generen un perfil transversal de la vall en bressol com
a resultat de la convergència de glacis, degut al règim dels afluents tributaris del Segre en la seva
riba esquerra (PORTA et al. 1983).

Geomorfològicament aquestes acumulacions han estat ordenades en seqüències de
terrasses i glacis esgraonats, amb correlacions tant en sentit longitudinal com lateral (CALVET
1980; PEÑA 1983). Al riu Segre s'han reconegut sis nivells de terrasses que han marcat l'evolució
quaternària de les acumulacions dels seus afluents més importants, encara que la seva correlació
no resulta fàcil, ja que generalment formen tossals aïllats i plataformes residuals molt allunyades
del seu nivell basal.

/. 1.2. La xarxa hidrogràfica
£>•

La xarxa imperant a la plana occidental catalana és la xarxa pirinenca segrianenca forma-
da pel Segre i els seus afluents, les Nogueres i el Cinca, que té una llargada de més de 200 km.
Tant el Segre com aquests seus afluents s'obren pas per les muntanyes prepirinenques en mig de
grans congostos, però al sortir del Prepirineu formen unes valls amples. No obstant això el Segre
en el sector inicial de la depressió forma unes valls amb vessants encara bastant abruptes, exca-
vades en els terrenys gresencs i conglomeràtics. El Cinca o la Noguera Ribagorçana, que es troben
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més a l'oest, on els materials terciaris són menys resistens, formen de seguida paisatges plans que
van des de l'Urgell a la Llitera.

Un cop arribats a la plana, aquests rius pirinencs la travessen sense rebre gairebé cap
afluent, però amb una sèrie de rius de poca importància. Es tracta d'una petita xarxa hidrogràfi-
ca originada a l'interior de la depressió, que segueix el pendent de les capes i per tant està orien-
tada cap el centre de la conca. Es tracta de nord a sud:

- el Llobregós: és el més septentrional i quasi no afecta la plana. Neix a la
Depressió Central, a l'Anoia i pren una direcció sudest-nordoest, els seus únics afluents
d'alguna consideració són les rieres de Llanera i de Sanaüja;

- el Sió: neix també a la Depressió Central, però a la comarca de la Segarra, i ha
excavat gran part del seu curs a l'interior d'una comba oberta en els guixos d'un dels
anticlinals més importants que afecten perifèricament els estrats de la plana, discorre
durant 77 km.;

- l'Ondara: neix també a la Segarra, i en arribar a l'Urgell pren el nom de Reguer,
al passar per Tàrrega rep les aigües del Cercavins, i es perd per l'Urgell, per evaporació o
per infiltració;

- el Corb: neix a l'extrem sudoriental de les costes calcàries de la Segarra, ja a la
Conca de Barberà, però com l'Ondara en arribar a l'Urgell es perd per evaporació o infil-
tració desprès de 57 km. Aquest riu mostra un canvi de traçat durant el Quaternari, que
es relaciona amb basculaments recents de la part meridional del Pla d'Urgell, vers el
nordoest, degut a una tectònica distensiva neògena.

- la Femosa: es forma prop de les Borges Blanques i encara que actualment circu-
la en sentit est-oest, en els seus inicis discorria també en direcció nord, però en diversos
moments posteriors s'anà desplaçant vers el sud

- i el Set: neix a la Serra de Llena, el seu cabal és bastant reduït i inconstant, amb
notables fluctuacions;

Geomorfològicament de tots ells els únics que presenten una morfologia veritablement
fluvial són el Sió i el Set, els altres han donat lloc a ventalls molt extensos que al llarg de la seva
evolució quaternària han canviat contínuament de posició de manera que és difícil establir amb
exactitud els límits de l'evolució de cadascun. A la riba dreta els petits afluents són encara més
migrats, principalment clamors, rieres o barrancs, de cursos estacionals.

D'aquesta manera, com en tots els països àrids, la perita xarxa hidrogràfica autòctona de
la plana està desorganitzada i reduïda a solcs gairebé sempre secs que acaben desapareixent per
evaporació. No obstant això en el conjunt de la plana apareixen també zones humides, que
actualment són de gran importància ecològica precisament en ser molt escasses, i principalment
originades pels rius pirinencs, encara que també existeixen algunes basses i estanys d'origen natu-
ral. Entre les primeres es trobaria l'aiguabarreig del Segre i el Cinca o del Segre i la Noguera
Ribagorçana, i entre les segones les basses fruit de l'endorreisme, fenomen propi de les grans pla-
nes àrides amb precipitacions escasses, en molts casos amb aigües salades. Aquestes basses són
més freqüents a mida que ens endinsem cap a l'oest. El més gran i conegut dels estanys endorrèics
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dèficit d'aigua
oç i j [precipitació

mesos

SFig. I. 2.- Diagrames climàtics de diverses zones de la plana occidental catalana, on es pot observar la importància
!del dèficit hídric i la baixa puvliometria, sobretot en l'àrea més occidental (a partir de CONESA et al. 1994).

era el d'Ivars, assecat el 1951, essent molt marcat el fenomen de l'endorreisme a tot el Pla d'Urgell.

Per altra banda l'existència d'aqüífers subterranis està condicionada per tres factors fona-
mentals que són les precipitacions, l'orografia i la litologia, de manera que en ser escasses les pre-
cipitacions, com veurem en el següent punt, les aportacions són també escasses. Només la zona
de l'Urgell té un nivell freàtic superficial, de manera que constitueix el principal aquifer de la zona.

La manca d'aigua és, en definitiva, un dels trets diferencials de la plana i, lluny dels rius
principals cal recórrer a l'aigua de la pluja que tradicionalment es recollia en grans basses d'ús
col.Iectiu, que es coneixen des de la prehistòria recent.

.1.13. Elrlimx

La característica que singularitza principalment la plana occidental és, però, el seu clima,
també immers dins els trets generals de la vall de l'Ebre. En la seva part central és un clima con-
tinental molt condicionat per la baixa altitud, i amb oscil·lacions tèrmiques molt marcades, tant
al llarg de l'any, com entre les temperatures diürnes i nocturnes. La temperatura mitjana anual
es troba al voltant dels 14°C, essent el mes de gener el més fred (amb unes temperatures mitja-
nes d'uns 5°C, i unes temperatures mitjanes mínimes absolutes d'entre -7 i -3°C, i inclus més bai-

14



L'àrea d'estudi i la seva evolució paleoecològica

xes segons les fonts) i el més càlid el de juliol (amb mitjanes d'uns 25°C, i mitjanes màximes
absolutes entre d'35 i 43°C) (fig. 1. 2). La duració de l'estació sense gelades es troba entre els 6 i
8 mesos.

Degut a la barrera que exerceix la Serralada Litoral Catalana, els vents marins d'efecte
atemperador i carregats d'humitat tenen dificultat en arribar a la plana, de manera que queda
aïllada del mar, el que li dóna el seu caràcter continental. La oscil·lació tèrmica anyal és la més
gran de Catalunya.

L'escassa pluviometria i la seva irregularitat són unes de les característiques definidores
del clima, amb precipitacions anuals que varien entre els 350 i els 450 mm., amb dos màxims de
precipitació, un a l'abril-maig i l'altre, sovint lleugerament inferior, al setembre-octubre. En la
part central el mínim estival pot ser molt baix, inferior als 30 mm., sumat juliol i agost, el que
provoca un estiu terriblement eixut i càlid, característiques d'un clima subàrid. De fet la
Depressió de l'Ebre és un dels indrets més secs d'Europa i només en el sudest peninsular l'aridi-
tat és superior. Tot i així, el fet que les estacions més plujoses siguin la primavera i la tardor afa-
voreix els cultius, malgrat que la irregularitat i la intensitat d'aquestes plujes fan que la manca
d'aigua sigui un factor molt important pel que respecta l'agricultura. La irregularitat pot donar
de 5 a fins i tot 7 mesos secs, existint una forta provabilitat de que qualsevol mes de l'any pogui
ser-ho.

Quant la intensitat de les plujes, per exemple a la comarca de les Garrigues, en un perío-
de de 10 anys, la precipitació màxima recollida en 24 hores assolí els 60 mm., el que suposa apro-
ximadament el 20% del total anual (PORTA et al. 1983, pàg.). Un aport d'aquestes característi-
ques no arrriba a infiltrar-se en el sòl, de manera que no augmenta la seva reserva d'aigua i pro-
voca un escolament important, sobretot si el sòl no està conreat.

El tipus climàtic principal de la plana occidental és, doncs, el mediterrani continental
temperat, amb màximes superiors a les del tipus mediterrani temperat. Però com hem vist no és
un clima uniforme, sinó que existeixen variacions zonals degudes a una sèrie de factors modifi-
cadors del clima (CONESA et al. 1994, 26-29):

- La distància del mar: la tendència dominant és la continentalitat però a la zona
sud del Segrià és més suau a causa de la inexistència de barreres per l'entrada de l'aire
marí, que aprofita els cursos de l'Ebre i dels seus afluents per penetrar en les zones inte-
riors.

- L'altitud: a més d'augmentar \a humitat relativa i la possibilitat de pluges, a la
zona que ens ocupa l'altitud està lligada també amb el fenomen de les boires. Aquestes
boires es formen com a conseqüència de la inversió tèrmica que es produeix pel refreda-
ment de l'aire de les fons de les valls durant la nit. Per altra banda existeix una clara
relació entre l'altitud i la pluviometria anual (a més d'una evapo-transpiració més
baixa), amb un gradient altitudinal de l'ordre de 35 mm/100 m. en direcció ascendent,
per exemple a la Serra de Llena. També si comparem el centre de la plana i la perifèria
oriental s'exemplifica aquesta dada, ja que a Lleida, de 221 m. d'altitud es comptabilit-
zen uns 370 mm. anuals, mentre que a Cervera, de 548 m., 463 mm.

- Orientació i exposició: les vessants de soleil i les d'obaga, comporten canvis de
vegetació fins i tot en els perits turons.
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;Fig. Í. 3.- Distribució dels sòìs existents actualment a (a plana occidental.(a partir d'ORTÀ et al. 1992)

1.1A. Els sòls

En general els sòls de la plana occidental catalana són poc evolucionats i moltes de les
seves propietats les han heretat dels materials del substrata parar dels quals s'han originat, però
també la pressió humana ha estat un factor formador fonamental ja que ha modificat profun-
dament les característiques inicials del paisatge edàfic, de manera que és molt difícil trobar
indrets no pertorbats. Els principals processos formadors del sòl a la zona són: lleugeres acumu-
lacions de matèria orgànica en superfície, desenvolupament d'una estratigrafía edàfica en els
indrets on l'activitat de la fauna ha jugat un paper actiu, les translocacions de carbonats (horit-
zons càlcics i petrocàlcics) i de guix (horitzons gipsies), els processos d'erosió i els de salinització
secundària de cicle continental.

3):
A grans trets els sòls que actualment es trobem a la nostra zona són els següents1 (fig. I.

- Fluvisòls: són sòls al·luvials que es concentren a la vora del Segre principalment i també
en una zona entre el Segre i el Cinca. El materials dipositats provenen de l'erosió d'altres sòls d'ai-
gües amunt, per la qual cosa contenen una certa quantitat de matèria orgànica. Són sòls pro-
funds, de bona textura, aireació i permeabilitat. Les seves característiques morfològiques, físiques
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i químiques són molt favorables per al creixement de les plantes, per la qual cosa són sòls d'ús
agrícola òptim.

- Cambisòls: principalment càlcics, però també glèics. Són sòls calcaris que es troben en
tota l'àrea oriental de la nostra zona, a la conca del Segre, l'Urgell i part de les Garrigues i la
Segarra. Presenten fases edàfiques salines, gravoses i petrocàldques, en la meitat septentrional de
la plana. Són sòls fèrtils i profunds.

- Xerosòls: són sòls de semiàrids a àrids, molt pobres en matèria orgànica i normalment
alcalins. La seva presència es pot explicar per un règim d'humitat arídic i també per la presència
de sals solubles o de l'aflorament de guixos. El fet genèric d'aquests sòls és que no tenen aigua
disponible per a les plantes mesofítiques durant llargs períodes de l'any, a causa de l'absència real
d'aigua, o bé pel fet que la que hi ha es troba a uns nivells energètics tais que les plantes no tenen
capacitat per a absorbir-la, cosa que provoca una sequera fisiològica, com en el cas dels aridisòls
amb salinitat. Els gipsies es troben en la part occidental de la plana, sobretot entre el Segre i el
Cinca, amb una fase edàfica salina, i els càlcics es troben a l'oest del Cinca, en bona part amb una
fase edàfica petrocàlcica. Actualment aquests sòls cultivats però limitats per a segons quins con-
reus.

L'origen de la salinïtat que es presenta en alguns fons de vall del Segrià i també de les
Garrigues, prové d'un cicle d'acumulació secundària afavorit per la presència de materials sedi-
mentaris del Terciari, que sovint contenen sals solubles, que, en aflorar, són disoltes per l'aigua
de la pluja i transportades per l'escolament superficial. La repetició d'aquest mecanisme provoca
la salinització irregular de les zones baixes mal drenades on va a parar l'aigua amb sals dissoltes
(PORTA-BO1XADERA 1988,187-194). Tanmateix l'actuació humana ha pogut desenvolupar la sali-
nització de la zona, sobretot a causa del reg, ja que si es rega amb poca aigua o amb aigua de mala
qualitat, les sals es van acumulant al sòl, com va passar a les zones baixes de l'Urgell en iniciar-se
el reg fa més de 100 anys. En el cultiu de secà els problemes de salinitat són menors.

1.1.5. La vegetació

Els tipus climàtics existents a la plana es reflexen clarament en les comunitats vegetals
climàciques associades. A la zona central les grans oscil·lacions amb estius secs i calents i hiverns
freds i humits són un obstacle important per la supervivència de moltes espècies vegetals i ani-
mals, que tanmateix es troben en les zones perifèriques.

En primer lloc podem agrupar, doncs, la flora existent a la plana occidental segons l'ele-
ment corologie o geogràfic al que pertany (grup que indica l'àrea o regió on predominen certes
espècies vegetals), en les seves varietats, i posteriorment veurem la seva repartició fitogeogràfica
(CONESA et al. 1994, 41-55). Els elements corològics presents són (fig. I. 4):

• L'element mediterrani: actualment és el millor representat, amb un 60-65% del total,
encara que disminueix una mica vers al sud i l'est. Dins d'ell, però, es poden distingir diversos
grups i espècies:

- espècies omnimediterrànies que es distribueixen àmpliament per tot el territo-
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Distribució aproximada dels elements corològics actuals
de la zona central de la plana occidental

pluriregionals i
sinan tropiques

eurosiberià

mediterrani
estèpic

mediterrani

(a partir de CONESA et al. 1994, 39-40)

jFig. í. 4.- Distribució aproximada ideïs elements corològics actuals de ia zona central de la plana occidental. j

ri mediterrani, entre les que es troben per exemple Quercus ilex subsp. ballota (Quercus
rotundifolia), Quercus cocdfera, Pistada lentiscus, Rubia peregrina etc... Algunes de les
espècies mediterrànies, però, que tenen una clara aptitud termòfila no es troben a la
zona sotmesa a les inversions tèrmiques hivernals, com és el cas de Cistus albidus,
Globularia alypum, Eriça multiflora o Arbutus unedo;

- espècies mediterrànies meridionals: que es donen preferentment en terres calo-
roses i poc plujoses de l'àrea meridional mediterrànea, com per exemple Atractylis can-
cellata, Capparis spinosa subsp. canescens, Euphorbia sulcata, Hedysarum spinosissi-
mum o Ferula communis, entre altres;

• L'element mediterrani estèpic en sentit ampli: amb un 13% en el sector occidental, i
menys important en els extrems sud i est del territori. Inclou també espècies d'altres elements
corològics:

- ibero-magribines, de distribució exclusiva per la península ibèrica i el Magrib,
sobretot el subgrup ibero-magribí estèpic, ben representat al centre de la plana, amb
espècies com per exemple Astragalus turolensis, Genista biflora, Retama sphaerocarpa o
Thymus zygis;

- irano-turanianes, que inclou espècies vegetals dels subdeserto de l'Orient Mitjà
i que es troben també en altres àrees subàrides de la península ibèrica, com per exemple
Artemisia herba-alba, Aizoon hispanicum, Ephedra nebrodensis, Salsola vermiculata o
Stipa barbata.

- pòntiques, és menys corrent i agrupa espècies pròpies de les estepes d'Europa
oriental i Àsia central, entre les que es troben p.ex. Bassia hyssopifolia o Silène otites ;
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- i també endemismes ibèrics, entre els que s'hi inclouen plantes endèmiques de
la península ibèrica i de la vall de l'Ebre, com per exemple Carduus bourgeanys,
Euphorbia isatidifolia o Onopordum corymbosum.

• L'element eurosiberià: globalment representa un 5-6% però el percentatge superior en
les zones meridionals i orientals, on arriba fins al 10%. Sobretot en alguns indrets orientals com
la Segarra, la presència de la roureda permet acollir certes plantes de l'element submediterrani
(el més meridional i menys humit d'aquest grup corologie), però segons ens endinsem a la plana
la seva presència és cada cop més rara, encara que algunes es refugien en els boscos de ribera i en
el zones humides dels embassaments. Dins aquest element es distingeixen dos subelements amb
les següents espècies:

- subelement eurosiberià "sensu lato" amb Alnus glutinosa, Galium palustre,
Rumex obtusifolius o Ulmus minor;

- i el subelement submediterrani propi de l'àrea més seca i meridional de la
regió eurosiberiana, i per tant més en contacte amb la regió mediterrània: Buxus sem-
pervivens, Coronilla varia i Queráis faginea.

• I finalment les plantes pluriregionals i sinantròpiques: són molt comunes i es troben al
voltant del 25%, entre les segones trobem les adventícies i les cultivades.

Per altra banda dins el territori de la plana es poden distingir diverses formacions vege-
tals, que es caracteritzen per la seva altura, densitat, port o recobriment. Són els boscos, les bos-
quines, la garriga, les brolles, les timonedes, la bardissa, etc... Les plantes ibero-magribines i les
pòntiques es troben sobretot en els secans de la zona central i occidental de la plana (especial-
ment en el Segrià), essent pròpies de tota la conca de l'Ebre. Algunes d'aquestes espècies poden
arribar a caracteritzar el paisatge com seria el cas de l'espart bord, Lygeum spartium, o el siscall,
Salsola vermicular^, a les timonedes nitròfiles, les quals són pròpies dels erms en quèja fa diver-
sos anys que no es conreen.

Les brolles i les timonedes caldcóles es desenvolupen preferentment en els pendents no
conreats, i en elles s'observa un enriquiment en espècies termòfiles (que no soporten les baixes
temperatures hivernals) en sentit nordest-sudest, i que està relacionat amb l'altitud i per tant
amb la menor incidència de la inversió tèrmica hivernal. Les brolles d'aquestes zones són riques
en esteperola, Cistus clusii, i ginesta biflora, Genista biflora. Les espècies termòfiles són rares en
les planes més baixes, on fins i tot pot mancar el romaní, i en canvi domina la maleïda, Linum
suffruticosiim.

Entre els boscos són importants els boscos de ribera, formacions vegetals que es troben
resseguint els cursos dels rius, i que constitueixen comunitats permanents. En la plana occiden-
tal estan presents l'albereda continental (Rubio-Populetum albae) i la salzeda (Saponario-
Salicetum purpurae), i en un segon terme l'omeda. Una comunitat específica és el tamarigar
(Tamaricetum canariensis), entre el bosc i la bosquina, en els que predomina el tamariu, Tamarix
canariensis, que es situen en els fondais de les valls, en els indrets humits amb una presència
important de sals.

En resum la vegetació potencial de la zona central i occidental de la plana es troba dins el
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VEGETACIÓ POTENCIAL

Rhamno-Quercetum pistacietosum

Rhamno-Quercetum cocciferetosum 111

Quercetum rotundifoliae
Violo-Quercetum fagineae

Viburno-Quercetum ilicis

;F¡g. Í. 5.- Vegetació potencial de la plana occidental catalana (a partir de CONESA et al. Í994). j

domini de la màquia, amb dues variants una continental amb predomini del garric, Quercuscoc-
cifera, i l'arçot, Rhamnus lycioides, (Rhamno-Quercetum cocciferetosum}, i una altra menys
extensa i meridional que incorpora a les espècies precedents el llentiscle, Pistacia lentiscus (fig.
1.5). Actualment aquesta màquia es troba molt destruïda pels conreus o degradada i substituïda
per brolles. Potencialment en una gran part del territori domina el carrascar, un bosc en què pre-
domina la carrasca, Quercus rotundifoliae (Quercetum rotundifoliae), amb una alçada no gaire
important, una densitat menor que a l'alzinar i un sotabosc també més pobre. En les zones
perifèriques oriental i sudoriental de més altitud es troben formacions del tipus de l'alzinar amb
marfull Viburno-Quercetum ilicis, o la roureda de fulla petita, Violo-Quercetum fagineae.

Però com ja hem comentat la vegetació climàcica de la plana està quasi totalment substi-
tuïda pels conreus (Mapa de Conreus i Aprofitaments de Lleida escala 1:200.000). Actualment la
major part dels conreus de la plana són de regadiu, gràcies a una sèrie de canals de reg impor-
tants com el d'Urgell, el d'Aragó i Catalunya, el de Sió, el de Pinyana, etc... A les vores del riu en
els sòls al·luvials es concentren els fruiters de regadiu, així com en algunes zones regades pels
canals. Una part de les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i també part de l'Urgell es dedica al
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conreu d'horta, encara que amb poca importància a nivell territorial, i amb una gran varietat
d'espècies. Però aquesta zona es dedica sobretot als conreus herbacis, que ocupen la major part
de la superfície de regadiu, cereals i cultius farratgers seguint una alternativa similar en tota la
zona, que combina el blat, l'ordi, el blat de moro i l'alfals.

La zona de conreu intensiu de secà està ocupada també majorment pels cereals, princi-
palment l'ordi i el blat, essent els rendiments de 2.500 a 4.000 kg. de gra per hectàrea per l'ordi i
de 2.200 a 3,500 kg./ha pel blat. Es localitza al sudest del Segrià, el sud de la Noguera, i a la
Segarra. Els fruiters de secà (atmetllers Í oliveres) es concentren a les Garrigues, i la part sud de
la comarca administrativa del Segrià. Algunes petites zones amb vinya també es poden observar
disperses per la plana.

Les pràctiques agrícoles tradicionals encara es desenvolupen de manera general i són espe-
cialment importants els guarets. Les zones ermes (pendents, fons de vall, zones pedregoses...) han
estat utilitzats secularment com a pastures per una ramadaria ovina de tipus transhumant.
Actualment en aquestes àrees, en accelerada regressió, es concentra la major part de les espècies
vegetals de més interès biogeografie.

1.2. L'evolucíó paisatgística Í agrícola de la plana occidental fins als nos-
tres dies

L'acció humana sobre el medi de la plana es desenvolupa en dues etapes agrícoles ben
definides: la desforestació i el conreu de secà, per una part, i l'extensió del regadiu per l'altra. La
primera es dóna almenys des de les primeres etapes de l'agricultura, com veurem més endavant,
i la segona ocupa els darrers decenis d'història, en què la vegetació primitiva va reculant ostensi-
blement a causa dels regadius.

Fins al segle passat el paisatge de la Depressió de l'Ebre estava caracteritzat per un mosaic
de conreus de secà, màquies, brolles, timonedes, espartars..., que s'estenia de forma quasi contí-
nua des de les Bardenas Reales fins a l'Urgell i només existien dicontinuïtats en les zones influï-
des per l'Ebre i els seus afluents més importants, com el Segre i el Cinca. A les zones no regades
directament per aquests rius la manca d'aigua era la característica principal. Malgrat la majoria
de sòls eren fèrtils, la terra estava pobrement irrigada, i la sequera arruïnava molt sovint les colli-
tes, que d'altra manera podrien haver estat abundoses, però que així es tornen inestables. Es deia
que, per exemple al Pla d'Urgell, una collita abundant podia mantenir Catalunya tres anys, però
que a l'hora de la veritat la manca de pluja reduïa el seu valor potencial per al Principat, i de fet
des de finals del s.XVl Catalunya va dependre dels subministres de blat que li venien del Rosselló,
l'Aragó i Sicília (MATEU et al. 1996, 13).

En aquestes condicions la possibilitat de regar el terreny ha estat fonamental en totes les
èpoques de la història de la plana, de cara a l'obtenció de bones collites, ja que es podia passar
d'uns rendiments molt baixos en les terres de secà, a uns rendiments força alts en terres regades
(BOLÓS 1993, 50). No obstant això les terres beneficiades per l'aigua han estat històricament, i
lògicament, les més propreres als rius, i no és fins a mitjan del segle XIX que es comencen les
infrastructures per regar part de la plana. Fins aquell moment l'agricultura tradicionalment es
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basava en els conreus de secà.

Són poques les dades que posseïm sobre l'agricultura que es practicava en època romana
a la plana, però a partir d'algunes dades arqueològiques s'apunta que es podia basar en el con-
reu de la triada mediterrània, de cereal, vinya i olivera (PÉREZ 1991,164-172). Per al període anda-
lusi (s.Xl-Xl!) és difícil establir també el tipus de produccions i explotacions existents ja que
només es disposa de dades escrites precises per al període cristià immediata la conquesta, i, mal-
grat que possiblement s'hagués pogut conservar algun aspecte, durant l'època cristiana variaren
bastant les directrius econòmiques. Es coneix, però, l'existència de dos models de producció: el
bassat en el reg gràcies al desenvolupament de la xarxa de sèquies en les zones properes al Segre,
i el de secà, on a més existien explotacions ramaders (ERITJA 1993, 35-36). No se sap gaire sobre
els conreus existents, encara que els historiadors suposen que la producció d'horta podria ser
gran, com succeeix a València, però no es coneixen dades respecte a Lleida (BOLÓS 1993, 61 ).

Durant el s.Xlll, amb les terres de la plana ja en mans dels repobladors, el Segrià seguia
presentant també zones de regadiu i de secà contraposades, però que, a diferència del que succe-
eix actualment, cultivaven aproximadament el mateix. Tanmateix les tradicions pròpies dels nou-
vinguts podien haver tingut el seu paper, donant importància als cereals en les zones regades i de
secà - ordi, possiblement predominant, forment o blat comú i civada -, a més d'una mica d'hor-
ta i també de vinya i olivera (BOLÓS 1993). De fet la importància de la xarxa de sèquies, moltes
d'època musulmana, va ser cabdal a la zona, i l'interès per l'irrigació de la plana arribà desegui-
da, de manera queja al segle XIV es constata també per part dels urgellencs (MATEU 1992, 48).

Durant els segles següents sembla que en el secà continuen imperant els conreus de la
triada mediterrània, principalment els cereals d'hivern, blat comú, ordi, civada, espelta, sègol i
també mestali, essent la vinya i sobretot l'olivera menys comuns. Al segle XV (TERRÉ-BAU LI ES
1993) la major part dels pobles de la plana eren productors de cereals, essent el blat comú el més
conreat i l'ordi secundari, la qual cosa marca una diferència amb les dades del s.Xlll. Tanmateix
aquests dos cereals són els més importants seguint-los molt per sota els altres. Era el conreu més
extés per tota la plana, concentrant-se la resta principalment en les zones més properes al Segre,
com la vinya, el lli, el cànem, les lleguminoses, els productes d'horta (com alls i cebes) i també
l'olivera, en molts casos associada a la vinya. Els fruiters de fruita dolça es reduïen a un conreu
cassola.

Tot el camp català va experimentar un important desenvolupament entre els segles XVI i
XVIII, amb un augment de la producció, fruit sobretot d'una extensió de la superfície conreada,
i d'una certa intensificació (DURAN 1980, 258). També en el segle XVIII el creixement de la
demanda cerealística catalana actuà com a catalitzadora d'una expansió agrària a les terres de
Lleida. La majoria dels pobles es dediquen als cereals, i la presència de vinya i olivera és petita. La
vinya es concentra sobretot a les comarques de la Segarra, la Noguera i les Garrigues, essent
moderada a l'Urgell. A partir de mitjan de segle s'accelerà a més el procés de colonització ja ini-
ciat, de manera que va transformar el paisatge de manera important. Aquest desenvolupament
agrari és més extensiu que intensiu i s'ocupà molta terra i termes erms despoblats, encara que
també s'aplicaren mesures d'intesificació parcial, com la introducció de la rotació de conreus amb
lleguminoses (VICEDO 1991, 55-77).

La vinya i l'olivera tenen un pes secundari, encara que a final de segle els seus progressos
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són importants, per exemple als pobles de les Garrigues on l'especialització olivarera s'accentua
en la dècada dels seixanta (VICEDO 1991, 118-119). Per altra part al segle XVIII les zones ermes
ocupaven a l'entorn del 75% de la superfície de la plana, i eren utilitzades com a pastures per als
ramats transhumants d'oví, fins ben entrat el s.XX. L'aprofitament ramader, des de les pastures
de porcs o cabres fins a la transhumància, també alterà profundament el paisatge en algunes con-
trades que hi havia anteriorment.

L'agricultura durant aquest segle era de secà, i l'única forma de reg es derivava, quan era
possible, de l'aprofitament de petits rius o rieres i pous, que no portaven cabal amb regularitat,
per regar una horta d'extensió reduïda. Les dificultats per augmentar els rendiments són clares
en les zones on l'aigua no baixa amb regularitat, no així en les poblacions amb aigües canalitza-
des abundants o relativament abundants, com el Segrià i algunes petites zones puntuals (Tàrrega,
Verdú, Balaguer, Bellpuig, Térmens) (VICEDO 1991, 85). Per altra part a l'Urgell els testimonis
escrits esmenten constantment els anys de sequera, com per exemple la que hi hagué entre 1.725
i 1.750, període en que no hi hagué ni una colllita bona. Els llargs períodes amb collites minses
comportaven fams quasi endèmiques que al mateix temps originaven alts índexs de mortalitat i
emigracions multitudinàries cap a altres zones (MATEU 1982, 115-127). A més entre els s.XVIl i
XV111 diversos períodes de guerra varen interrompre el procés agrícola, com la Guerra dels
Segadors (1.640-1.659), les guerres contra França (1.683-84 i 1.689-97) i la Guerra de Successió
(1.714) (DURAN 1980, 261).

És interessant constatar també que la tecnologia emprada en algunes zones de la plana
era encara molt primitiva, com a la Segarra on la utilització de l'arada dental romana, simètrica,
que només trencava la crosta més superficial de la terra sense voltejar-la, era comú fins a inclus
les darreres dècades del segle XIX (GARRABOU 1980, 510).

Els cicles de manca d'aigua - sequera - collites dolentes - fam - emigració varen ésser un
argument important a l'hora de dur a terme la construcció del canal d'Urgell, i a més resultava
difícil acceptar que unes terres planes, amb àmplies superfícies aptes per al treball agrícola, esde-
vinguessin poc fructíferes (MATEU 1992, 48). Tanmateix un cop construït el canal (1861) l'aigua
va dur a l'Urgell l'empobriment general, derivat de nombrosos problemes relacionats amb el seu
ús, com la manca de preparació dels pagesos, els constants entollaments que anegaven conreus,
la poca previsió de xarxes de desguassos, i l'aflorament per capilaritat de les sals del substrat
(MATEU 1992, 50). El procés de salinització dels sòls va ser accelerat per les actuacions antròpi-
ques, com aquesta transformació en regadiu i també els anivellaments, de manera que es forma-
ven crostes salades que ocupaven àmplies superfícies on no podien créixer els vegetals.

A més el reg va transformar les cubetes de les basses d'Ivars o la Llacuna, en receptores
dels desguassos dels conreus circumdants, el que va ocasionar un augment del volum de l'aigua
embassada i una estabilització del nivell. Això va provocar la dulcificado dels estanys amb la con-
seqüent substitució de la vegetació original que poblava l'entorn, formada principalment per
espècies salades, per una àmplia franja de canya xisca.

A nivell agrícola el canal d'Urgell va donar només una solució parcial a les necessitats d'ai-
gua de les comarques que atravessava. A les acaballes del segle XIX la superfície ocupada pels con-
reus intensius tenia encara poca importància, i els cereals d'hivern ocupaven el 88% de la super-
fície agrícola útil, malgrat el progrés de l'alfals era molt important (MATEU 1992, 51; VICEDO
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1993, 55).

Al final del s.XIX a Balaguer, a l'horta de Lleida i també a altres hortes el blat es conreava
sobretot al regadiu sense guaret (rotacions de cultius queja es feien al s.XVIll: cereals, llegums í
cànem), encara que també s'aplicava el guaret biannual. S'observa un progrés de la productivitat
de la terra i també del treball, a més d'una especialització en cultius més remuneradors, adap-
tant-se a la cojuntura econòmica i la demanda d'altres zones del litoral i també de l'interior, cosa
que dóna una importància especial als cereals en la primera meitat del segle, mentre que al final
del mateix la vinya havia assolit també bastant importància, abans de la penetració de la filoxe-
ra (V1CEDO 1993, 40-52)

A l'Urgell les millores introduïdes durant aquest segle - sèquies derivades del canal prin-
cipal, desguassos, canonades de drenatge, o la construcció del canal auxiliar d'Urgell entre 1929 i
1932) - iniciaren l'evolució de l'àrea regada i començaren a expansionar-se els conreus típics del
regadiu, passant-se d'una agricultura basada en la trilogia clàssica de conreus mediterranis (blat,
vinya i olivera) a un tipus d'agricultura semi-intensiva de regadiu, amb conreus principals de blat,
blat de moro i alfals. Els canvis més espectaculars es produeixen al final dels anys 60 i el principi
dels setanta, quan es duplica el conreu de l'alfals Í s'introdueixen els conreus intensius d'alt ren-
diment com els arbres de fruita dolça (pomers i perers) (MATEU 1992, 51-62).

A mitjan d'aquest segle també es va dur a terme l'assecat i drenatge dels estanys
endorrèics que persistien per guanyar terres de conreu, com el d'Ivars, que ara es vol recuperar, i
altres menors com per exemple el clot de la Llacuna i els Prestems, a Linyola.

La posada en regadiu comportà una fragmentació i reducció de les superfícies ocupades
pels secans de caràcter estèpic. Per altra part en els secans de l'Urgell, la Segarra i la Noguera la
destrucció del bosc primigeni, no va venir donada completament pels conreus, sinó que va ser
molt important el guany de les pastures hivernals. La desaparició recent de gran part dels ramats
transhumants ha conduït a la transformació quasi completa dels espais d'ús ramader (erms, i
parcialments els guarets) també en zones agrícoles (ORTA et al. 1992,273). Actualment la tendèn-
cia a ampliar les zones irrigades continua, de manera que els canals en vies de construcció com
el dels Monegres, el de les Garrigues Baixes o el de Balaguer-Algerri podrien fer desaparèixer els
darrers testimonis dels secans.

A finals de segle la importància del sector agrari lleidetà dins el context català és evident,
tant pel que respecta el secà com el regadiu, amb el 60% de les terres de conreu dedicades als
cereals de Catalunya, el 78% de les destinades ajs conreus industrials (bàsicament girasol), el 50%
del la superfície farratgera (alfals), el 80% dels pomerars i pererars, el 30% dels olivers i attnet-
Hers, el 25% dels tubercles i el 20% de les hortalisses, a més d'una important ramaderia indus-
trial (MATEU 1992, 364; MORELL 1993).

2. La natura com a font de recursos durant ía prehistòria

L'evolució soferta pel medi natural a la plana occidental es presenta tan acusada que, com
hem vist, avui dia amb prou feines pot reflexar el que era en el seu estat primitiu. Per reconstruir
el paisatge protohistòric, i els recursos que aportava a les activitats agrícoles, ens basarem en la
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mida del possible en les dades paleoecològiques, ja que la definició fisiogràfica actual de la plana
ja l'hem realitzat en el punt anterior. Tanmateix la manca d'informació paleoecològica sobre
alguns dels aspectes a considerar ens obligarà a comentar dades actuals, encara que sense inten-
ció d'actualisme, sinó corn exemplificació de les condicions existents, com en el cas dels sòls o del
clima. És d'esperar que estudis futurs permetin omplir els buits palesos avui en la investigació.

2.1. EÍ5 recursos hídrtcs

La importància de l'aigua en l'establiment humà a la plana occidental és patent. A l'en-
torn de tots els jaciments tots els jaciments protohistòrics amb estudis paleoecològics es detecta
la presència de cursos d'aigua més o menys constants, de basses o estanys propers, que són explo-
tats per la comunitat. Descriurem més endavant les particularitats de cada assentament, però per
exemple s'ha detectat la presència d'un curs d'aigua constant prop d'els Vilars (Arbeca, les
Garrigues), del Tozal de los Regallos (Candasnos, Baix Cinca) o de Roques del Sarró (Lleida, el
Segrià), cursos ara convertits en sèquies o assecats. També és constant la presència de basses natu-
rals properes com per exemple a Masada de Ratón o a Cova de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca).
La importància de les basses o estanys també s'ha detectat en altres indrets de la vall de l'Ebre
com a la Loma de los Brunos (EIROA 1982, 100-108).

Ja hem comentat els processos endorrèics que provoquen la formació d'aquestes basses
naturals, i com en alguns casos és important la presència de sals, el que ja succeïa antigament
com ho demostra la identificació quasi constant de tamarius, arbres molt ben adaptats a la sali-
nitat, en la majoria d'estudis antracològics.

L'explotació d'aquestes zones, siguin rius, rieres o basses, implica a més de l'aprofitament
de l'aigua, altres recursos importants com per exemple fusta - sobretot a les zones en què l'estrat
arbori és esclarrissat-, llenya, pesca, o abeurador pel bestiar. No obstant això la preocupació per
l'aigua sembla molt important ja des de l'edat del bronze, i la captació d'aigua de la pluja, o
també possiblement dels nivells freàtics més superficials, es reflexa clarament en les estructures i
l'urbanisme de molts dels poblats. L'existència de grans cisternes comunitàries és una de les
característiques dels jaciments de la plana i de la Vall de l'Ebre des del Bronze Final II com les de
Zafranales (Fraga, Baix Cinca), Regal de Pidola (Tamarite de Llitera), Zaforas, Cabezo Monleón
(Casp), Tossal de les Tenalles (Sidamunt, el Pla d'Urgell), o ja en època ibèrica Els Vilars (Arbeca,
les Garrigues), Pilaret de Santa Quitèria (Fraga, Baix Cinca), Roques de Sant Formatge (Seròs, el
Segrià) o Gebut (Aitona, el Segrià) (JUNYENT et al. 1994).

La xarxa hidrogràfica de la plana va ser l'eix d'establiment de les poblacions que l'habita-
ren des del neolític antic (JUNYENT et al. 1994). En aquest sentit, l'estudi territorial del pobla-
ment de l'edat del bronze del Segrià demostra que, en totes les seves fases, el percentatge més
gran d'assentaments es situa a menys d'un kilomètre de distància del curs d'aigua més proper,
sobretot durant el bronze antic i mig (VÁZQUEZ 1994, 91-92). De totes maneres la inestabilitat
dels recursos aquifers, sobretot de les precipitacions, és una de les característiques que marcarà
l'agricultura de ponent fins al final del segle passat.

Els grans rius serviren a més d'artèria de sobretot el Segre, però també el Cinca i les
Nogueres, i evidentment l'Ebre què és la gran via de comunicació fluvial que connecta l'pecjd.pgt
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català amb la Mediterrània. La possibilitat de remontar l'Ebre navegantes coneguda (CARRERAS
1993), i també el Segre ha estat navegable en part del seu curs fins a temps molt recents, amb
una funció de transport important que no fou substituïda pel transport terrestre fins al desen-
volupament del ferrocarril (PÉREZ 1991, 186).

2.2. Els sòls potencialment agrícoles

Quant els sòls, són sistemes dinàmics que estan en canvi continu, en els que influeixen
diversos factors de formació com el clima, la litologia originària, la geomorfologia, l'activitat
biològica i el temps. Per tant l'acció interactiva d'aquests condiciona totalment la seva evolució,
de tal manera que si no es realitzen estudis específics sobre els sòls antics és molt difícil conèixer
la seva distribució, evolució i implicació amb el lloc d'assentament de les comunitats prehistòri-
ques. L'estudi edafològica va a buscar els sòls més evolucionats (o els menys antropitzats) i els fa
servir com sòls de referència. La transpossició pura i simple de les dades actuals és sempre peri-
llosa.

Per altra banda la noció de potencialitat agrícola varia en el transcurs del temps, de mane-
ra que sòls que fins fa poc eren considerats improductius, actualment donen rendiments excep-
cionals en aplicar innovacions tècniques. De manera que per determinar la potencialitat dels sòls
s'han de tenir en compte les tècniques agrícoles emprades en l'època estudiada (REVEL 1991,
326).

No obstant, i a manca d'informació edafològica sobre la plana en l'època prehistòrica, les
dades actuals mostren que la majoria dels sòls presents són molt adients per al conreu, sobretot
els fluvisòls i els cambisòls, que per altra part són els més estesos, sobretot en la zona central i
occidental, com hem vist anteriorment. La proximitat dels jaciments als cursos d'aigua també
implica segurament un aprofitament dels fluvisòls per al conreu, mentre que les zones amb
xerosòls podien ser utilitzades sobretot per la pastura dels ramats d'ovicàprids.

L'estudi a partir de les classes agrològiques en la totalitat de la zona no és possible, de
moment, ja que només estan publicades les fulles dels sectors més occidentals (Mapa de Clases
Agrológicas, fulles escala 1:50.000 de Fraga, 387; Almacelles, 358; Mequinenza, 443), mentre que
la resta de la plana queda ben buida per a aquesta classe d'informació. A nivell global l'avaluació
dels recursos agraris de les zones cartografiades és molt alta ja que dóna d'un 74,02 a un 88,22
% de sòl cultivable. En aquestes dades s'han basat els estudis sobre el tema realitzats principal-
ment sobre la part occidental i sud de la plana (VÁZQUEZ 1994, 95-96; AAATEO 1994).

Per altra part les anàlisis arqueològiques realitzades sobre productivitat i improductivitat
dels sòls propers als jaciments, sobretot de l'edat del bronze i camps d'urnes, ens indiquen que
la majoria dels assentaments s'ubiquen en zones aptes per al cultiu (RUIZ ZAPATERO 1985a;
AAATEO 1994; VÁZQUEZ 1994).

Davant la mancança d'informació agrològica de l'Urgell, J .M3 Puche (1993, 25-28) hi rea-
litza una aproximació, classificant la qualitat potencial de les diverses àrees corresponents a un
assentament en funció de la seva utilitat, segons siguin oprimes, bones, mixtes o baixes, per a l'ex-
plotació agrícola, boscos-pastures i erms. Tanmateix la realització d'estudis paleobotànics i arque-

26



L'àrea d'estudi i la seva evolució paleoecològica

obotànìcs, tal com el mateix autor reconeix, és bàsica per poder establir el tipus de boscos exis-
tents, els conreus, o les característiques florístiques de les pastures i els erms. De tota manera en
aquesta zona sembla que a partir del bronze recent els grups humans es situen també principal-
ment a prop de les terres aptes pel conreu, encara que es tenen en compte les necessitats dels
recursos ramaders, però disminuint en relació amb les fases anteriors (PUCHE 1993, 44). Al
Segrià, en canvi, no es produeixen modificacions substancials que puguin justificar l'existència
d'un canvi en l'estratègia econòmica o una orientació més intensiva vers l'agricultura a partir
d'un determinat moment (VÁZQUEZ 1994, 96)

La manca de més estudis específics sobre zones concretes, ens fa difícil establir un comen-
tari general sobre la relació entre la qualitat del sòl i l'estratègia d'assentament en el conjunt de
la plana, que com hem vist en general disposa d'àmplies zones amb bones possibilitats pel con-
reu. Per tant la majoria dels assentaments de la plana es troben rodejats per un territori on
podrien practicar l'agricultura, els més propers als grans rius amb més optimitat. S'ha de consi-
derar però l'evolució que ha sofert la zona fins arribar als nostres dies i que pot modificar la
impressió actual; de manera que els estudis edafològics sobre l'evolució dels sòls des de l'època
prehistòrica, que permetin una aproximació a aquesta problemàtica amb dades no purament
actualistes, es presenten necessaris.

2,3, El díma Ï l'evolució de la vegetació

Les investigacions sobre les variacions climàtiques de l'Holocè en la depressió de l'Ebre
reflexen que els canvis són molt petits i es valoren en fluctuacions de la temperatura de ± 2°C i
de precipitacions de ± 10-20% amb respecte els valors actuals; que no produeixen grans canvis en
el clima ni la vegetació, però que en regions semiàrides com les que ens ocupen poden afectar la
intensitat de molts processos geomòrfics (GUTIÉRREZ-PEÑA 1992, 117). A partir de les dades
paleobotàniques i geomorfològiques presentarem el que fìns ara coneix la investigació sobre la
vegetació i el clima a la plana.

Malgrat tot la plana occidental catalana és una de les zones de Catalunya on la dinàmica
paleovegetal roman més desconeguda. Només en set jaciments arqueològics s'han realitzat estu-
dis paleopalinològics i/o antracològics, la majoria encara inèdits, i l'únic estudi des síntesi exis-
tent sobre les característiques de la paleovegetació de la zona és el realitzat recentment, a nivell
antracològic, per /VVT. Ros (1997). A més no disposem de dades anteriors a l'edat del bronze, de
manera que només podem aproximar-nos a.partir de les dades obtingudes a la resta de la
Mediterrània occidental.

La dinàmica de la vegetació de la regió biogeogràfica mediterrànea durant l'Holocè pot
establir-se en diverses fases (VERNET 1990, 675, 1991, 401-402; BADAL-ROIRON 1995, 41, fig.4;
BURJACHS-RIERA 1996; ROS 1997):

- aprox. 12.000-8.800 BP: formacions preforestals. Per aquest període climàtic les
anàlisis pol.líniques donen uns percentatges de pol.Ien arbori molt baix, amb forma-
cions del tipus estepa arbustiva, i solen coincidir amb la corba de Pinus. Coincideix
aproximadament amb el període climàtic Preboreal.
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- aprox. 8.000- 6.000BP: màxima extensió del bosc mediterrani. Cap al 8.000 BP
es detecta un progressiu augment de les temperaaires i de l'humitat, que afavoreix en el
progrés de les formacions forestals. Segons les dades paleoecològiques del llevant penin-
sular i del sudest francès, s'observen diferències en la composició dels boscos, condicio-
nats per factors com la latitud, l'altitud, la proximitat del mar... A Catalunya el bosc
mesòfil es consolida progressivament. Es centra en el període Boreal i part de l'Atlàntic

- a partir 6.000 BP: expansió de les garrigues i màquies. En el llevant peninsular
partir del 6.000 BP s'observa una fase progressiva del pinar de pi blanc en detriment del
carrascar, en directa relació amb l'explotació del territori per part de grups neolítics. A
la zona oriental de Catalunya, millor estudiada que la occidental, també a partir d'a-
quest moment s'observen certes diferències entre els jaciments del sud i del nord del riu
Llobregat. Els del nord semblen seguir un model similar als del sud de França, en què la
roureda atlàntica es substituïda parcialment per l'alzinar i el boix; mentre que els del
sud segueixen una dinàmica més semblant al País Valencià o Andalusia, amb una ober-
tura de l'alzinar i l'amplificació de la zona de brolles i màquia (ROS 1993a, 1996, 47;
BADAL-RO1RON 1995, 42). A l'interior de la península i a l'Aragó, els pins tenen un
paper molt més important, durant l'Holocè, que a la costa, i en els jaciments amb forta
presència humana és el pol·len arbori més freqüent entre l'Atlàntic i el Subatlàntic
(LÓPEZ 1986, 150-152). A partir del 4.500-4.000 BP s'observa el màxim d'antropització.
Aquesta fase s'inicia a partir de ple període atlàntic, i continua durant el subboreal i el
suba tlàn tic.

D'ençà de l'inici de l'explotació humana del medi es comencen a detectar formacions
vegetals secundàries, entre les que destaquen precisament el pi blanc (Pinus halepensis) i les
garrigues i màquies mediterrànies, presents en els jaciments que es troben en el pis bioclimàtic
termomediterrani o mesomediterrani inferior. En el pis termomediterrani el comportament de
l'ullastre (Olea) és bastant similar al del pi (BADAL-ROIRON 1995, 44-45). Alguns investigadors
consideren que des d'aproximadament el 6.000 BP la vegetació tradueix sobretot l'acceleració i la
irreversibilitat dels processos d'antropització (VERNET et al. 1987; DUPRÉ 1988, 145; DUPRÉ-
RENAULT-M1SKOVSKY 1990; VERNET 1990, 673).

Tanmateix altres investigadors (BURJACHS-RIERA 1996) observen a la Mediterrània occi-
dental una tendència climàtica general cap un increment de l'aridesa a partir del 8.500 BP, però
amb unes fases de disminució de les precipitacions i d'aridesa detectades entre 7.500-7.000 i
4.000-3.000 BP, i que interpreten com reflexes^de canvis climàtics, ja que consideren que la pres-
sió antròpica exercida pels primers ramaders i agricultors tindria una incidència puntual i només
acceleraria o intensificaria els efectes del canvi climàtic. Un fet que recolça la seva hipòtesi és que
aquestes fluctuacions han estat identitificades en altres indrets de la Mediterrània, i fins i tot a
escala mundial, el que ratificaria la interpretació climàtica.

Centrant-nos ara en la plana occidental no coneixem dades paleoecològiques anteriors a
l'edat del bronze i a partir d'aquesta època malauradament la informació és molt fragmentària,
ja que la majoria dels jaciments estudiats no presenten estratigrafies potents i per tant només
documenten la vegetació d'un període concret. Els jaciments estudiats antracològicament i/o
palinològicamentsón (fig. i. 6): la Cova de Punta Farisa (Fraga, Baix Cinca) (BURJACHS 1993; ROS
1993a i b), del bronze mig; Roques del Sarró (Lleida, el Segrià) (ROS 1996b), del bronze mig i
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|Fig. I. 6.-Jaciments de In plana occidental amb estudis paleoecològics.

època ibèrica; Masada de Rarón (Fraga, Baix Cinca), del bronze mig i final (RIERA 1995; ROS
1995s); Solibernat (Torres de Segre, el Segrià), de l ' inici del bronze final (ROS 1997); Genó
(Aytona, el Segrià), d'inicis dels Camps d'Urnes (BURJACHS 198S; ROS 1997); Tozal de los Regallos
(Candasnos, Baix Cinca) (ROS 1995b), de la primera edat del ferro; i els Vilars (Arbeca, les
Garrigues), amb una cronologia més àmplia que va de la I edat del ferro a època ibèrica (ROS
1996a; ROS 1997; ALONSO et al. 1997). Els resultats obtinguts en cadascun d'ells els comentarem
per separat en el següent punt, en descriure les característiques històrico-arqueològiques dels
jaciments estudiats per nosaltres en aquest treball.

Com hem vist la vegetació climàcica de la plana no és uniforme en el territori i també
durant la prehistòria podem subdividir l'àrea en dues subzones: les planes més interiors (conques
baixes del Segre i el Cinca) i la zona més oriental de les planes de l'Urgell.

Globalment, segons les dades obtingudes a les valls baixes del Segre i del Cinca, durant el
bronze mig les característiques del clima condicionaven l'existència de veritables boscos, a part
d'una incidència antròpica més o menys acusada. La majoria de les espècies identificades antra-
cològicament (ROS 1997) a la vall deí Cinca corresponen a un tipus de vegetació escleròfil.la,
perennifolia, hídricament molt conservadora, sovint espinosa, de fulles petites..., en definitiva,
ben adaptades a un clima eixut, que formaria bosquines sobre uns sòls més rics que els actuals.
Per altra banda les dades de Cova de Punta Farisa, gràcies a una abundant presència del llentis-
cle, ens informen que ni el fred ni la calor continental eren molt acusats (ROS 1993).

Ja en el transcurs de l'edat del bronze la comunitat climàcica del sector correspondria a
una màquia molt similar a l'actual, del tipus Rfwmno-Quercemm cocciferne, amb un estrat arbo-
ri una mica més gran que la d'avui dia. Més endins de la Depressió de l'Ebre les anàlisis pol.líni-
ques presenten un ambient inicial més estepari com a la Loma de los Brunos (ElROA 1982, 100-
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108).

Els jaciments estudiats situats a la riba del Segre, com el Tossal de Solibernat, Genó o
Roques del Sarró, presenten una composició floristica similar a la de la vall del Cinca però amb
unes condicions climàtiques no tan seques, amb indrets idonis pel desenvolupament de boscos
caducifolis. Tanmateix el paisatge es reflexa molt antropitzat, amb una escasa cobertura arbòria,
majoritàriament de pi blanc, i alts percentatges d'herbàcies (BUIDACHS 1988, 28; ROS 1997).

No obstant la importància d'aquestes dades és difícil conèixer la dinàmica vegetal i l'evo-
lució climàtica, a causa del desconeixement de la vegetació anterior a l'edat del bronze.
L'ampliació dels estudis ens podrà explicar si la diferència observada entre Cova de Punta Farisa i
els jaciments més orientals com Solibernat o Geno es deu a la seva situació biogeogràfica, al grau
d'antropització del paisatge, o a la influència d'unes condicions generals més humides (pas del
Subboreal al Subatlàntic) (ROS 1997).

Per aquesta zona s'han estudiat altres jaciments de cronologia posterior, com Tozal de los
Regallos (ROS inèdit), que mostra per la seva part un espectre bastant pobre, amb un estrat arbo-
ri molt condicionat per la continentalitat del clima, i una màquia del tipus Rhamno-Quercetum
cocciferae \ brolles del tipus Rosmario-Ericion. S'observa una major continentalitat i aridesa del
clima, amb plantes típiques de medis àrids i sense altres com el llentiscle, abundant en els ante-
riors assentaments. Aquest jaciment és el més occidental dels estudiats i es troba ja en la regió
dels Monegros.

Contràriament a la vall del Segre en època ibèrica plena, Roques del Sarró (ROS 1996b),
les espècies trobades indiquen l'existència d'un paisatge variat, amb zones forestals a base d'alzi-
nes, roures i pins, que es combinaven amb zones de vegetació de tipus arbustiu sobretot en llocs
més secs i antropitzats. Es detecta un paisatge ben diferent a l'actual, i el fet de trobar espècies de
tipus submediterrà com el roure de fulla petita o la pinassa, indica unes condicions ambientals
no tan extremades, amb un grau d'humitat més elevat i uns sòls no tan erosionats. El tipus de
vegetació es correlaciona bé amb el que veurem a les planes orientals. En comparació amb els
resultats de l'edat del bronze s'observa un augment de la humitat en època ibèrica.

Ojaant la zona més oriental de la plana, està representada només pels treballs realitzats al
jaciment dels Vilars, sembla despendre's que des dels primers períodes del l'Holocè existirien cla-
pes extenses de bosc, amb alzines, roures i pins. Posteriorment, degut sobretot a una activitat
agrícola secular, van ser progressivament substituïdes per comunitats arbustives, bosquines escla-
rissades amb estrat arbori de pi blanc, i en darrer terme per un mantell vegetal magre i discon-
tinu, amb erms i claps de sòl nu (ROS 1996a; ROS 1997). La presència de roures i alzines apun-
ten unes condicions climàtiques benignes que afavorien el desenvolupament de boscos
meso/submediterranis a la zona. L'evolució del paisatge en la rodalia del jaciment durant els
aproximadament 300 anys que dura la seva ocupació la detallarem en descriure'l en el proper
punt.

El paisatge d'aquesta zona es presenta més boscos que les formacions arbustives d'am-
bient xeròfil i els paisatges més oberts observats al Baix Cinca i al Segrià; de manera que els con-
dicionaments biogeogràfics que hem observat en descriure la vegetació actual els hi trobaríem ja
des d'antic, i farien que sota pressions antròpiques similars, la vegetació tingués una major difi-
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cuitat per recuperar-se en les planes més continentals, on a més ja es partia d'un paisatge menys
forestal.

No es descarta però l'existència de certs canvis climàtics. L'ocupació dels Vilars coincideix
amb els primers temps del període Subatlàntic, que segons les corbes paleoclimàtiques del con-
text europeu es caracteritza per un cert increment de la humitat respecte el Subboreal. Aquesta
tendència s'observaria als Vilars, però també al jaciment de Roques del Sarró, on malgrat les limi-
tacions causades pel nombre de restes per la fase de l'edat del bronze, s'observa en comparació
un ambient ibèric més humit (ROS 1996b).

Precisament els estudis geomorfològics realitzats a la Depressió de l'Ebre (BURILLO et al.
1986; GUT1ÉRREZ-PEÑA 1992) mostren que ai final del Subboreal i l'inici del Subatlàntic es detec-
ta una etapa freda i humida (900-300 a.n.e.), que es manifesta a més per una expansió dels gla-
ciars i possiblement és sincrònica a nivell mundial. Els estudis climatològics (MAGNY-RICHARD
1992, 59) constaten també aquesta etapa ben marcada per una forta activitat hidrológica i per
una acumulació d'al.luvions grollers en el domini fluvial en diverses zones europees i mediterrà-
nies estudiades, entre les que es troba l'Aragó, i que s'acaba segons les zones entre el 500 i el
300/250 a.n.e. La fase següent es caracteritza per una reducció dels fluxes hídrics en el domini
fluvial, cesant la sedimentació en els cursos d'aigua on reprèn la incisió com succeeix a la penín-
sula ibèrica i també a Grècia, i s'extén fins al segle primer de la nostra era. Tanmateix rius medi-
terranis com el Júcar semblen reprendre la seva activitat durant els dos segles darrers abans de la
nostra era. Aquest clima més càlid i sec durarà fins a mitjan del s.XV d.n.e., amb oscil·lacions
climàtiques menors.

En general aquesta evolució sembla detectar-se també en constrastar les anàlisis paleo-
botàniques dels jaciments de la zona, encara que s'ha de tenir present la posició més o menys
continental de cada jaciment. La proliferació dels estudis paleoecològics a les planes orientals,
sobretot de jaciments de cronologia anterior a l'edat del ferro (alguns actualment en curs), ens
permetran clarificar si aquest canvi climàtic és general o la seva percepció es deu sobretot als con-
dicionants biogeogràfics.

Evidentment en totes les èpoques els boscos i bosquines eren aprofitats com a recurs per
a l'obtenció de fusta i llenya per a la combustió. En alguns casos com Masada de Ratón (ROS
1995a) durant la fase de camps d'urnes s'utilitzen un mínim d'11 espècies amb fins combustibles,
moltes d'elles provinents dels boscos de ribera. En altres com la Cova de Punta Farisa, el llentis-
cle representa el 46,6% del registre, degut a que possiblement és l'únic arbust dels coneguts a la
zona que no és espinós i per tant és pot usar més fàcilment (ROS 1993b, 47).

El pi blanc és molt utilitzat, en molts casos per a fins constructius, com per exemple a
Tozal de los Regallos o a Genó (ROS 1995b), Altres usos s'han identificata Solibernaton s'ha recu-
perat fusta de freixe dins un mànec d'eina (ROS 1997).2.4. Els recursos geològics

En relació amb les activitats agrícoles els recursos geològics que ens interessen són prin-
cipalment els que tenen relació amb la fabricació d'estris (lines i metàl·lics) i altres útils relacio-
nats amb el processat dels productes vegetals (principalment molins i morters). En cada apartat
específic sobre aquestes eines comentarem més concretament els suports utilitzats, que no sem-
pre estan presents a la plana, sinó que poden provenir d'altres zones més o menys properes.
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Els materials que ens interessen són principalment les roques (calcàries, gresos, granits i
conglomerats, el sílex i les roques metamòrfiques) per una part, i per l'altra els recursos minerals
per a la fabricació de metall.

Quant els recusos lines així és com es presenten a grans trets les possibilitats d'abastiment
a la nostra zona, tenint en compte només les litologies més representades en el registre arque-
ològic (SERRAT 1985):

- calcàries: les roques calcàries que es localitzen a la depressió central catalana es
distribueixen entre els materials de l'Eocè, de l'Oligocè, del Miocè i del Quaternari. El
materials oligocènics afloren a la part central i oriental de la plana occidental i es consi-
deren en trànsit cap a les sèries miocènes que es troben en la vall del riu Cinca. El con-
junt de la zona està constituït per calcàries i margues de la Formació Calcàries de
Tàrrega, i per lignits i calcàries de les Formacions Calcàries de Castelldans i de
Mequinensa. Aquestes últimes rodejen la plana mentre que la més extesa és la Formació
Urgell que es troba en el sector central. Actualment s'exploten calcàries eocenes a la
Noguera (Ivars de Noguera), oligocènes al Baix Cinca (Mequinensa) i miocènes al Segrià
(Sarroca de Lleida).- gresos: actualment existeixen explotacions de gresos en terrenys oli-
gocènics a l'Urgell i les Garrigues, també miocènics a les Garrigues i el Segrià.

- sílex: aquesta varietat del quars és la més utilitzada per a la fabricació d'eines
lítiques. No es coneixen afloraments a la plana però sí a les zones veïnes de la vall de
l'Ebre (AAAZO-SOPENA 1992).

- aprofitament dels còdols de procedència axial í de les serres prepirinenques: els
rius pirinencs aporten còdols que poden ser recuperats per a la fabricació d'útils (prin-
cipalment eines polides i molins), ja sigui de les terrasses o directament del llit del riu.
La seva variabilitat litològica és diversa i generalment són d'origen sedimentari, igni o
metamòrfic. Entre els primers trobaríem per exemple el gres, entre els segons ei granit i
entre els últims l'esquist.

- aprofitament dels còdols procedents de la Depressió Central (relleus de la
Segarra i les Garrigues): procedeixen de l'erosió dels materials oligocènics, principal-
ment de calcària massiva.

A la plana existeixen poques mineralitzacions que es centren principalment en al
Prepirineu de comarca de la Noguera (guixos, bauxites, lignits secundaris), encara que també
actualment s'exploten els lignits de la Conca del Baix Segre i existeixen altres perites mineralitza-
cions reparades com la perita Conca Lignirifera de la Segarra (AAATA 1990, 236-237).

Des dels moments inicials de l'edat del bronze els habitants de la plana varen fabricar ele-
ments de bronze, i més endavant de ferro, de manera que la necessitat de matèria primera en
aquest sentit seria una de les seves preocupacions, ja que a la plana els recursos metal.lífers no
són gaire abundants.

Quant el coure, en general a Catalunya no és gaire abundant, però els habitants de la nos-
tra zona podien procurar-se'l en punts d'aflorament de perits filons com els existens cap al sud
de la plana, en les muntanyes de Prades al Baix Camp, o al nord en la comarca del Solsonès. Es
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tracta de carbonats que són fàcils de reduir, i en el cas de la Serra de Prades sembla que s'han
explotat des de l'edat del bronze. També existeixen proves d'extració de mineral en els jaciments
solsonencs, essent les evidències més antigues de la mineria del coure per l'extrem nordoriental
de la península ibèrica (ROVIRA en premsa). Entre aquests darrers el més conegut és el de Riner,
una explotació d'un filó de coure en un barranc, que es pot situar a mitjans de l'edat del bronze.
Per altra part l'obtenció de l'estany per a la fabricació de materials en bronze s'ha de relacionar
amb contactes de tipus ultrapirinenc, degut a la seva escassetat i raresa.

Pel que respecta el ferro, la pobresa en mineralitzacions de la plana, i de fet de tota la
depressió central, és palesa, a excepció de part de la comarca de la Noguera, en les estribacions
meridionals de la Serra del Montsec (AAATA 1990, 236-244). No obstant això a la zona de con-
fluència del Segre i el Cinca, Mequinensa, existeixen mineralitzacions fèrriques importants enca-
ra que es tracta de sulfurs, compostos difícils de transformar en metall amb una tecnologia inci-
pient, pel que sembla difícil que fossin utilitzades en els primers moments de la metal·lúrgia del
ferro a la zona (ROVIRA 1996a). També es coneixen altres punts importants de mineralització fora
de la plana però no gaire llunyanes, com les de el Priorat, la Conca de Barberà o el Baix Camp
(AAATA 1990, 147).
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APARTAT U, EtS JACIMENTS ESTUDIATS: INTRODUCCIÓ
HISTÒR1CO-ARQUEOLÒGJCA

1. El marc historíco-arqueologic: la plana occidental entre Vedat del
bronze I l'època ibèrica

En els darrers anys s'han publicat una sèrie de síntesis sobre el desenvolupament històri-
co-arqueològic de la plana, en el qual s'han d'emmarcar les dades obtingudes sobre l'agricultura,
principalment els de: E. Junyent (1986; 1989); J.L Maya (1990; 1992a i b); E. Junyent, A. Lafuente
i J.B. López (1994); V. Baldellou (1990) o deJ.M. Rodanès (1992a). Però, com ja hem comentaten
la introducció d'aquest treball, un problema major que es planteja actualment la comunitat cien-
tífica és el de la periodització, sobretot pel que respecta l'edat del bronze. La periodització d'a-
questa època a Catalunya ha passat per tres fases (AAAYA-PET1T 1995, 328-330):

- fins els anys 70, una divisió del bronze hispànic fruit de les influències del Congrés
d'Almeria de l'any 1949 [bronze I, bronze II, bronze l l i i edat del ferro], i la proposada per S.
Vilaseca (1963) [bronze mig, període 1,11,111ÍIV];

- a parar dels anys 70, una adaptació de la periodització proposada per J. Guilaine (1972)
al sud de França [eneolític, bronze antic, bronze mig, bronze recent, bronze final 11, bronze final
111 i edat del ferro], al mateix temps de la plantejada per M. Almagro Gorbea (1977) i desenvolu-
pada exhaustivament per G. Ruiz Zapatero (1985a) pels camps d'urnes [camps d'urnes antics,
recents i del ferro];

- i la fase actual, marcada per les darrers investigacions, en què es fa palesa la necessitat
d'una revisió de les perioditzacions utilitzades fins al moment.

/./. La revistó de la yerioditzadó í els nous enfocaments per l'estudi de la
protohístòría.

Davant aquesta problemàtica s'han obert dues vies de treball, que van mostrar-se ben
paleses en la cel.lebració l'any 1996 d'un curs universitari dedicat precisament a la revisió del
bronze final a Catalunya, coordinat per J.L Maya. Una d'elles és la proposada per aquest investi-
gador i MA. Petit (1995, 328-330), que aposta" per revitalitzar l'antic plantejament de Guilaine
per a les primeres fases de l'edat del bronze, ajustar-lo a la realitat catalana i aportar-li la sufi-
cient flexibilitat per a que pugui ser emprat en un sentit estricte o global; i d'altra banda també
ajustar l'esquema del bronze final segons la realitat cultural del país. Aquests autors proposen
parlar de bronze inicial quan es fa referència al període anterior als camps d'urnes (1800-1100
a.n.e.) i reserven els termes bronze antic (1800-1500 a.n.e.), bronze mitjà (1500-1250 a.n.e.) i
bronze recent (1250-1150 a.n.e.) per als jaciments que presenten datacions absolutes o conjunts
de materials que tenen una caracterització molt precisa, encara que reconeixen ser conscients que
per al moment aquestes subdivisions no tenen un contingut cultural diferenciat. Pel que respec-
te el bronze final adopten la classificació de Ruiz Zapatero.
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L'altra, proposada per E. Junyent, concretada específicament per a la plana occidental
catalana, parteix d'una visió crítica sobre diversos factors, com la constitució de fòssils directors,
el desconeixement dels aspectes socio-econòmics i la necessitat de la incorporació de datacions
absolutes i de la cal.librado. Aquesta representa un discurs que advoca per la construcció de la
periodització a partir de la cronologia calendàrica i dels trets socioeconòmics de la pròpia evolu-
ció de les comunitats de la zona. Això implica una necessària caracterització d'aquests trets i la
recerca dels punts punts d'inflexió que permetin definir la seva evolució.

La hipòtesi de treball parteix de l'establiment de tres grans entitats històriques a la plana
occidental: el 'grup del Segre-Cinca", els "camps d'urnes" i la cultura íbero-tlergeta.

- "grup del Segre-Cinca": concepte que està sent utilitzat darrerament per alguns autors
però sense una definició prou precisa (CASTRO 1994, CASTRO et al. 1996), segons els quals es
desenvoluparia entre el 1600 i el 1100 cal. ANE, i la seva caracterització seria la pròpia del bron-
ze mig-recent tradicional, a partir de morfotipus aportats pel material moble. Per E. Junyent,
però, aquests indicis no defineixen ni caracteritzen en profunditat aquest grup, essent tan sols
elements que ajuden als investigadors a atribuir assentaments o contextes arqueològics a un
horitzó cronològic. El "grup del Segre-Cinca " vindria definit per unes formes d'organització del
territori diferents a les anteriorment conegudes, amb nous assentaments i sobretot per l'apari-
ció de l'urbanisme i de l'arquitectura en pedra, innovacions que s'atribueixen a l'aplicació de
noves estratègies econòmiques. L'establiment del seu final aniria en la mateixa linea, però és més
difícil de caracteritzar en l'estat actual de la recerca.

- "camps d'urnes recents": caracteritzada per l'establiment no traumàtic i paulatí de
petits grups, que marca decisivament a partir del 1100 fins el 900 cal. ANE, les poblacions de la
plana, amb noves pautes d'ocupació del territori i un procés de despoblament/concentració atri-
buïble a la població autòctona que culminarà al llarg de la primera edat del ferro, la qual en
acceptar la cal.libració s'allarga, i abarca del 800 fins al 550 cal. ANE

- cultura íbero-ilergeta: l'evolució dels camps d'urnes recents i del ferro desembocarà en
l'estat ilergeta, a partir del 550 cal. ANE

El nostre treball participa d'aquesta recerca per a la caracterització de l'evolució socioe-
conòmica de les comunitats de la plana, des d'una perspectiva globalitzadora dels seus diversos
aspectes, juntament amb altres tesis doctorals en curs que tracten diferents temes com l'evolu-
ció del poblament, la forma d'ocupació del territori, l'arquitectura, la metal·lúrgia del bronze o
del ferro, i que estan duent a terme investigadors com J. Gallart, J.B. López, C. Rovira o M.P.
Vázquez. El fet de que el present sigui el primer estudi entre els que treballen aquestes pro-
blemàtiques, no permet una contrastació exhaustiva de les dades exposades amb altres aspectes
de tipus sodoeconòmic. I el mateix succeeix amb l'establiment de la cronologia calendàrica, per
a la qual no es disposa encara d'una sèrie prou important que ens permeti adaptar-la sense pro-
blemes a les dades oferides pels diversos investigadors, de manera que el plantejament exhaustiu
d'aquesta qüestió supera àmpliament l'àmbit tractat aquí.

De tota manera en la descripció arqueològica dels diversos jaciments estudiats, que es pre-
senta en el punt dedicat al respecte, s'indica la seva cronologia absoluta en datació C14i cal.libra-
da, sempre que ha estat disponible.
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Degut, doncs, a aquest estat embrionari de la nova aproximació, s'ha optat per la pre-
sentació de l'evolució protohistòrica de la plana segons ha estat establerta pels diversos investi-
gadors fins el 1996, i de la mateixa manera s'ha tractat el conjunt de dades presentades al llarg
del treball. La interpretació final de l'evolució dels sistemes agrícoles, però, intentarà cercar els
punts d'inflexió reflexats en els propis sistemes, amb la perspectiva d'aquesta nova aproximació
que busca el desenvolupament de les comunitats de la plana occidental a partir de la caracterit-
zació de les seves formes socioeconòmiques.

7,2. VevolucÌó protohistòrica de la plana en el marc de la recerca existent

Pel què respecta a períodes anteriors al que ens ocupa no és gaire la informació de que es
disposa. Durant el neolític només es té notícia de jaciments a la conca estricta del Segre, de la
Femosa i a la conca alta de l'Ondara, amb diverses ocupacions dels indrets en diferents moments
durant tot el període (JUNYENT 1989, 95-96; JUNYENT et al. 1994, 74-75.). Malgrat això alguns
assentaments localitzats al Baix Cinca, molt prop del Segre, sobretot el de Riols (ROYO 1985a;
ROYO-GÓMEZ 1992), han manifestat un procés de "colonització " de la plana per part de comu-
nitats més o menys sedentàries, anterior al que era considerat tradicionalment i que es relacio-
nava amb els grups campaniformes, sobretot a les comarques d'Osca (BALDELLOU 1990, 108;
MAYA 1990, 159-160).

Seguidament entre el 2.200 i el 1.700 a.n.e., el patró d'assentament sembla continuar sent
el mateix que a l'etapa anterior, si bé encara està mal definit, i cal vincular-lo a l'horitzó dels
grups campaniformes regionals que es caracteritzen per assentaments a l'aire lliure construïts
amb materials peribles i situats en llocs planers, considerats com "campaments estacionals", en
molts casos vinculats a zones residuals de llacunes endorrèiques (JUNYENT 1989, 96; BALDELLOU
1990, 106-110; MAYA 1990, 159-160, 1993, 548; RODANÉS 1992, 502-504; JUNYENT et al. 1994,
75).

• 1.700-1. WO a.n.e.: bronze antic (1.700-1.500 a.n.e.), bronze mig (1.500-1.250 a.n.e.),
bronze final I o bronze recent (1.250-1.100 a.n.e.)

El poblament evoluciona sense solució de "continuïtat i els assentaments es localitzen en
llocs triats sobre suaus elevacions - la grandària de les quals es selecciona segons la mida del grup
-, al peu d'afloracions rocalloses o aprofitant abrics al pla. Com a denominador comú hi ha la
seva relació amb els cursos d'aigua (JUNYENT 1989, 96-97; MAYA 1990, 168-183, 1992a, 544-546;
RODANÉS 1992, 504-510; JUNYENT et al. 1994, 75-76). Per un altre costatai prepirineu continua
l'hàbitat en cova (MAYA 1992a, 544)

En el transcurs de la primera meitat d'aquest segon mil.leni sembla produir-se la colonit-
zació definitiva dels sòls més aptes per al conreu en les valls laterals dels rius principals, en un
procés lent però progressiu de fixació d'aquestes comunitats a la plana. S'intueixen a més uns
fenòmens nous (JUNYENT et al. 1994, 75):
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- el desenvolupament de determinades comunitats agràries, superior al que s'acceptava
tradicionalment, allunyades de l'anomenat "campament estacional ";

- la diferenciació funcional i/o jerarquització d'alguns assentaments;

- i l'aparició de l'arquitectura en pedra, tenint en compte però que la inexistència de tèc-
niques constructives en pedra no ha de comportar cap mena de prejudici sobre la sedentaritza-
ció d'alguns pobles, com podria ser el cas de l'assentament de AAinferri (Juneda, les Garrigues).

Durant el bronze mig aquestes poblacions semblen estabilitzar-se definitivament de
manera global, procés que es farà realitat definitivament a finals del període, i que es desenvolu-
pa ja ininterrompudament fins els camps d'urnes antics. A més en aquesta etapa s'obre un pro-
cés de penetració de les primeres aportacions transpirinenques, essent Catalunya i Osca, i espe-
cialment les valls del Segre i el Cinca, les úniques zones de la península ibèrica que semblen rebre
les influències de la cultura norditaliana de la Polada (AAAYA 1977, 69-70; 1981, 132; 1990,172;
1992a, 542-543; J U NYENT 1978,121-122). S'origina un poblament estable vinculat a l'arquitectu-
ra en pedra que es farà realitat durant el bronze recent, amb un patró d'assentament que mar-
carà definitivament les diferències existents entre la plana occidental i altres àmbits catalans
(AAAYA, 1992a, 548; JUNYENTetal . 1994, 85).

La major part d'autors reconeixen que la diferenciació de l'etapa anomenada bronze
recent o bronze final 1 és totalment convencional, marcada per l'acceptació dels esquemes de
periodització francesos, ja que en realitat suposa una clara continuïtat del bronze mig (JUNYENT
1989, 96-97; AAAYA 1990, 182-183, 1992a, 516; RODANÉS 1992, 509-510; JUNYENTetal. 1994, 76).
Com ja hem dit, en aquest horitzó anterior als camps d'urnes, és quan es detecten els primers
poblats amb construccions en pedra, encara que cap ha estat excavat de forma extensiva.

• /. 100-900 a.n.e. (bronze final II o camps d'urnes antics)

A partir del 1.100 podria començar una transformació cultural marcada per l'arribada
dels camps d'urnes, que provocaria una mútua influència entre aquests pobles arribats i les
comunitats indígenes, i que donaria com a resultat una mescla d'ambdues procedències (AAAYA
1990, 183). La dinàmica de penetració dels camps d'urnes sembla correspondre a una expansió
contínua i pacífica de petits grups, amb una primera ocupació de les terres properes a l'aigua,
desplaçant-se ràpidament de manera frontal i seguint els cursos dels rius més importants, i amb
un establiment posterior i més lent en les terres "de les valls laterals (RUIZ ZAPATERO 1985a, 1048-
1051; BALDELLOU 1990, 43; VÁZQUEZ 1994, 109-110).

Tanmateix en alguns indrets de la plana, com l'Urgell, certs autors han interpretat en el
registre arqueològic un protagonisme de l'arribada dels camps d'urnes, en confrontació amb les
comunitats locals, i amb la implantació d'un nou patró d'assentament caracteritzat pels poblats
enturonats (PUCHE 1993, 53; GARCÉS et al. 1993a).

Malgrat això la visió general és que durant aquest període contínua l'evolució del patró
de poblament associat al bronze mig i recent, amb assentaments propers als cursos fluvials, en
zones amb vessants suaus - al peu de petites elevacions i en contacte amb els fons de vall -, o en
turons enlairats que controlen visualment els terrenys circumdants, però sense una preocupació
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especial per les condicions defensives. Tanmateix, segons les anàlisis espacials realitzades, existei-
xen també assentaments situats en turons estratègics més o menys elevats, que demostren un
tipus de poblament dispers sense unes pautes uniformes (RUIZ ZAPATERO 1985a, 351-355;
PUCHE 1993; VÁZQUEZ 1994; JUNYENT et al. 1994, 76-79).

L'urbanisme demostra també una doble tradició: el protourbanisme de l'etapa anterior i
les aportacions transpirinenques dels camps d'urnes que acaben per accelerar definitivament el
procés que s'havia desencadenat en el si de les societats indígenes. Es tracta de petits llogarets
agrícoles estables, amb construccions sòlides i amb un alt grau de complexitat, com ho demos-
tra l'existència d'uns sistemes defensius complexes í d'estructures per a la recollida d'aigua com
les cisternes (JUNYENT 1989, 97-100; MAYA 1990, 190-191, 1992, 544-546; JUNYENT et al. 1994,
76-79).

• 900-700 a.n.e. (camps d'urnes recents o bronze final I I I )

Durant aquesta etapa cessen les aportacions transpirinenques, fet que coincideix amb la
maduresa i l'espectacular desenvolupament de l'urbanisme indígena (RUIZ ZAPATERO, 1985a,
351-358; JUNYENT 1989, 99-100; JUNYENT et al. 1994, 79). A partir dels segles IX i Vili s'observa
una sensible però indicativa variació en les estratègies d'ocupació del territori respecte l'etapa
anterior. Un cop ocupats els terrenys més fèrtils propers als cursos fluvials més importants, es
manifesta un fenomen d'expansió lateral que seguirà els cursos de menor entitat ampliant els
terrenys susceptibles d'ésser explotats agrícolament i incorporant les zones interiors de la plana
més allunyades dels principals eixos fluvials, tant en la conca del Segre com del Cinca (AAAYA
1990, 190; JUNYENT et al. 1994, 80).

S'observa una concentració dels assentaments, en un nombre reduït i amb una voluntat
d'ubicar-se en zones planeres. Es constata, doncs, una possible priorització de les estratègies de
subsistència bàsicament agrícoles, ja que es deixen els relleus trencats que reunien unes condi-
cions òptimes per la ramaderia i es condiciona l'emplaçament a la proximitat dels terrenys més
fèrtils. Alguns assentaments de l'etapa anterior són abandonats, però altres continuen, i inclus
alguns es construeixen de nova planta (JUNYENT 1989, 99; AAAYA 1990, 189; JUNYENT et al. 1994,
79-80; VÁZQUEZ 1994).

Comença un procés de concentració/despoblament, amb menys assentaments, però més
grans, i amb un model de poblament que es caracteritzà per l'ocupació del territori en base a
nuclis d'extensió mitjana-petita, no més grans d'una hectàrea, que serà posteriorment el propi
del món ilergeta, i que apareixerà ja fixat durant el s.VII a.n.e. Aquesta situació és radicalment
diferent a la coneguda a la zona costera catalana, on les primeres manifestacions urbanes no són
anteriors al s.Vl a.n.e., amb les influències colonials que donaran la cultura indiketa o la laietà-
nia, essent el procés similar al Llenguadoc. Tanmateix la costa meridional catalana i el món de
l'Ebre (en relació amb les valls del Segre i el Cinca) està conectada principalment amb el món lle-
vantí, en el que les manifestacions urbanes es remunten també al II mil·leni a.n.e. (ROVIRA 1984,
19-20; JUNYENT et al.1994, 85).
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- 700-550 a.n.e. (camps d'urnes tardans o del ferro, I edat del ferro)

Durant aquesta època malgrat la plana occidental presenta elements comuns a tot el nor-
dest peninsular, s'observa una forta originalitat, marcada per una intensitat menor de la influèn-
cia colonial que la que s'observa en les poblacions costaneres, i que mai no va esborrar la forta
tradició diferencial de les poblacions preibèriques, que hem vist s'afirmaven al llarg de l'edat del
bronze. Aquesta serà igualment evident en el context dels pobles ibers (JUNYENT et al. 1994, 80).
En torn al 600 a.n.e., o potser abans, la vall del Segre va entrar en relació a través de l'Ebre amb
el món colonial fenici i poc desprès amb el grec, el que va suposar l'establiment d'uns llaços
comercials que van canalitzar l'arribada d'articles exòtics, fonamentalment ceràmiques, encara
que les influències culturals trigaren més en introduir-se (JUNYENT 1986, 258-259; 1989, 100-
101).

Els assentaments no són gaire extensos, alguns construïts de nova planta durant el s.Vll,
i encara en relació amb la xarxa hidrogràfica. A partir de la primera meitat d'aquest segle s'ob-
serven dos tipus d'emplaçaments que tradueixen els dos fenòmens més rellevants de l'etapa
(JUNYENT et al. 1994,81):

- la consolidació d'una estratègia econòmica marcada per l'explotació extensiva dels cere-
als;

- i la prospecció dels mercats interiors per part de les factories colonials costaneres, com
Serra del Calvari (la Granja d'Escarp, el Segrià), que domina la confluència entre el Segre i el
Cinca, o Mas de la Cabra (Seròs, el Segrià), que controla camins vers l'Ebre, tots relacionats amb
les primeres importacions fenícies (RODRÍGUEZ 1986, 1991 i 1993; GALLART-JUNYENT 1989).

Els estudis espacials realitzats per aquesta època a l'Urgell reflecteixen una explotació sis-
temàtica del territori durant aquest període preibèric (PUCHE 1993), en detriment de la que en
etapes anteriors ocupava les valls del Sió i de l'Ondara. Al Baix Segre, més documentat, s'observa
una disminució del nombre d'assentaments i s'afirma el creixement dels poblats existents, una
redistribució de la població que comporta un progressiu despoblament de les zones amb relleus
més trencats i terres menys favorables al conreu de cereals, que com hem vist ja es detectava en
el trànsit dels camps d'urnes antics als recents (VÁZQUEZ 1994).

Així doncs, ja a partir dels segles IX i V I I I s'han començat a observar dues tendències que
arriben al seu moment àlgid en l'edat del ferro: la concentració de la població en un nombre
menor d'assentaments; i el desplaçament des de les costes segarrenques, des de la Ribera del Sió,
de la Serra d'Amenara, i des dels relleus de les Garrigues cap a les planes de l'Urgell, el pla d'Urgell
i la vall del Segre. Aquests moviments semblen respondre a un reforçament de les estratègies prio-
ritàriament agràries en detriment de les ramaderes (ROVIRA-SANTACANA 1984; JUNYENT et al.
1994, 82). Aquestes tendències podien ser afavorides per l'evolució climàtica, de refredament i
augment de la humitat, que com hem vist en l'apartat anterior ha estat detectada aproximada-
ment a partir del 900 a.n.e.

A partir del s.VI a.n.e. la cultura material dels camps d'urnes del ferro incorpora impor-
tants novetats, que reflexen el procés obert cap a la configuració de l'horitzó ibèric antic i l'e-
mergència del món ilergeta (JUNYENT 1989, 101).
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• 550-197 a.n.e. (època ibèrica: Ibèric antic, 550/525-425/400 a.n.e., Ibèric ple 425/400-
197 a.n.e.)

Durant el darrer quart del segle VI i primera meitat del V semblen observar-se les prime-
res manifestacions pròpiament ibèriques a la plana, fins ara poc conegudes per excavacions en
extensió. En molts casos s'observa una superposició de les fases ibèriques sobre altres anteriors,
com a Els Vilars (Arbeca, les Garrigues, al Molí de l'Espígol (Tornabous, el Pla d'Urgell) o al Tossal
de les Tenalles (Sidamunt, el Pla d'Urgell).

L'ibèric ple per la seva part és l'època de màxima expansió territorial i de desenvolupa-
ment polític, socioeconòmic i cultural del poble ilergeta, que des de finals del segle V a.n.e. i al
llarg dels segles següents ocuparà les valls mitjanes i baixes del Segre i del Cinca, amb la seva capi-
tal primer establerta a Athanagia (encara no localitzada, a l'oest del Segre i que J.Maluquer la
relaciona amb Molí de l'Espígol) i després a lltirda (Lleida). Els seus límits oriental i occidental
estan encara per demostrar arqueològicament i les terres d'Osca s'inclouen en l'àrea ilergeta
almenys durant el s.IV a.n.e. A finals del s.lll a.n.e. s'havia expandit cap a occident presionant a
sedetans i suessetans (JUNYENT 1979, 14; FATÀS 1987, 13-17).

En aquesta època la societat ilergeta apareix com l'exemple més singular i brillant en el
context de la Catalunya ibèrica, com subtratllen les fonts gregues i llatines, especialment Polibi i
Titus Livi (JUNYENT 1979, 40; 1986). No obstant això el nombre de jaciments excavats en exten-
sió és molt reduït i per tant el seu coneixement és també limitat.

Els assentaments ilergetes es situen en molts casos en nous emplaçaments, però també
alguns es sobreposen a un nucli anterior, encara que, a finals del s.V i principis del IV, amb una
nova planta. Es troben generalment en llocs elevats, com tossals, encara que existeixen excepcions
d'assentaments a la plana. En general són poblats no gaire grans, més aviat petits si són compa-
rats amb les aglomeracions ibèriques del sud i del llevant de la península, d'estructuració senzi-
lla, amb un eix longitudinal seguit per un carrer central en el que es disposen perpendicularment
els habitatges.

Presenten, però, una sèrie de novetats urbanístiques importants, si bé no totes poden ser
observades arqueològicament en la majoria dels jaciments ilergetes, sinó només en els nuclis més
grans amb una estructura urbana com per exemple el Molí de l'Espígol (Tornabous, el Pla
d'Urgell) (JUNYENT 1979, 38; 1989, 103-104):

- es construeixen en indrets en els que si ha estat necessari s'han efectuat modifi-
cacions per fer-lo habitable.

- en la construcció es segueix un pla preconcebut que preveu necessitats funcio-
nals col·lectives en l'ús de l'espai, com carrers i places, serveis com l'evacuació o recolli-
da d'aigües mitjançant clavegueres o conductes elevats i cisternes, i la protecció militar.

- l'aparició d'edificis singulars de caràcter públic (civil o religiós), o privat (en
relació amb cercles aristocràtics).

- un poder polític permanent presideix i ordena la vida quotidiana i els treballs
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conjunts de la col·lectivitat.

- la funció política i religiosa es centralitzen en un nucli principal que exergeix la
seva autoritat sobre un territori depenent, organitzat en funció de nuclis menors.

- la jerarquització i diferenciació funcional dels assentaments.

- o l'aparició de l'artesanat.

La jerarquització dels assentaments, el despoblament d'àmplies àrees i l'abandó de molts
nuclis perifèrics ha estat interpretat com un model poblacional exigit per un nou model econò-
mic, en el que l'explotació autàrquica de petits territoris per petits poblats seria substituït per
una economia agrícola excedentària, amb la producció de manufactures, el comerç i tot el que
aquest representa (JUNYENT 1989, 104-105).

A finals del s.lll a.n.e. les terres ilergetes es veuen embarcades en els esdeveniments de la
segona guerra púnica, en la que els seus habitants participaren d'una manera singular, com
narren les fonts. Aquestes posen en evidència dues característiques importants d'aquesta socie-
tat: la seva estructura política i , concreta ment la figura del regui, i la seva orientació cultural dife-
renciada de les poblacions costaneres. No assolí, però, la complexitat d'altres pobles meridionals
de la península i la vida urbana en sentit estricte no arribarà fins la romanització (JUNYENT 1979,
38-40). A partir del segle II a.n.e. fins al canvi d'era la plana occidental entra en el període ibèric
tardà, moment en que la cultura íberoilergeta es progressivament absorbida i en procés de sub-
missió als models romans davant els quals a partir del 205 a.n.e., no s'observa cap resistència
apreciable.

2. Descripció arqueològica dels jaciments estudiats

En aquest punt es descriuen breument les característiques principals dels jaciments que
s'estudiaran amb més detall en aquest treball, de manera que serveix de referència a les dades
estratigràfiques, cronològiques, paleoecològiques o altres, mencionades en el text. En alguns casos
en què l'organització espacial del jaciment sigui més complexa, com podria ser els Vilars o Roques
del Sarró, l'especificació de les zones d'intervenció arqueològica, fets o estructures, etc..., es pre-
senta en el moment de l'especificació del mostreig o a la part de l'estudi que necessiti més direc-
tament aquest tipus de referències.

Presentarem les dades que considerem bàsiques però en la mesura del possible ens reme-
térem a la bibliografia publicada. Per a tots els jaciments seguirem l'esquema següent (sempre
que la informació disponible ho permeti):

- localització del jaciment,

- història de les investigacions,

- fases i cronologia,

- estructura de l'assentament: evolució, tipus d'habitacions (estructures domèsti-
ques), arranjaments comunals (carrers, places, cisternes, sistemes defensius...)...,
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20 km

Fig. I. 7.-Jaciments de la plana occidental catalana estudiats en aquest treball.

- caractéristiques paleoecològiques i paleoeconòmiques,

- bibliografia sobre el jaciment.

En el plànol de la fig. I. 7 es troben situats tots els jaciments esmentats.

2,1, MÍnf erri (Juneda, les Garrigues)

(fig. I. S)

El jaciment de AAinferri es troba a la vall de La Femosa í pertany al terme municipal de
Juneda. Ocupa terres de deposició fluvial dedicades fins fa pocs anys a conreus de secà que no
havien alterat massa un suau vessant cap al riu. Els darrers anys les remodelacions dels camps per
a la implantació del regadiu han variat la fesonomia de l'indret i el terreny, que estava dividit en
petites feixes est-oest adaptades al relleu per a'I conreu de vinya, oliveres i atmetllers, ha estat
transformat en grans bancals amb els conseqüents anivellaments. Els substrat està format per
estrats de llims, graves i margues que presenten un buçamenten sentit nord.

La dispersió de troballes evidenciada pels treballs agrícoles és molt extensa, de manera que
la totalitat del jaciment ocupa una àrea d'unes 10 hectàrees.

• Història de les investigacions

Els anivellaments varen començar l'any 80 i van posar al descobert taques circulars simi-
lars a altres detectades amb anterioritat; una d'elles fou excavada per J. Maluquer de Motes el
1981. També en altres intervencions d'estudiosos d'Artesa de Lleida i de Juneda es localitzaren
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diverses fosses circulars, així com un enterrament de tres infants (LLUSÀ et al. 1990, 5-6). La carac-
terització dels materials lítics i ceràmics proporcionats per totes aquestes troballes fou publicat
per membres del Grup de Recerques de "La Femosa" l'any 1990 (A. Llusà, J. Gallart, J. Ribes i A.
Costrafeda), juntament amb l'estudi antropològic de les restes humanes (Ll.Guerrrero) i l'estudi
arqueozoològic (J.Nadal).

L'any 1993 s'iniciaren les darreres intervencions realitzades pel Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya, primerament dirigides per en O. Saula, i posteriorment per M. Gomis,
C. Ferrer i C. Rovira, i coordinades per un equip de la Universitat de Lleida format per N. Alonso,
E. Junyent, A. Lafuente i J.B. López.

• Fases i cronologia

Culturalment, i en espera dels resultats de l'estudi aprofondit del material moble en curs
de realització, el jaciment es situa en el bronze antic-mig, període molt poc conegut a la plana
occidental degut principalment a la manca d'intervencions arqueològiques.

Cronologia absoluta: s'han realitzat dues datacions radiocarbòniques de dues sitjes amb
els següents resultats, SJ-69 3.380+70 BP (1.430 a.n.e, cal. BC 1.670) i SJ-88 3.410+90 BP (1.460
a.n.e., cal. BC 1.690)2.

• Estructura de l'assentament

Minferri és un assentament a l'aire lliure, bastant arrassat per les tasques agrícoles queja
hem comentat, a causa de les quals quasi només es conserven les estructures que supossaren una
excavació del substrat. Es tracta d'una sèrie de cabanes construïdes amb materials peribles, una
dispersió en l'espai considerable, i les estructures domèstiques i de producció situades en l'exte-
rior. S'han localitzat, de moment, tres cabanes, i una gran quantitat d'estructures entre les que es
troben llars, suports de contenidor, una fossade combustió metal·lúrgica, sitges, i fosses i con-
junts de funcionalitat encara indeterminada. Les sitges estan especialment i sorprenentment ben
representades, ja que fins al moment aquest tipus d'estructures d'emmagatzematge no eren
conegudes a la plana occidental catalana.

La importància del jaciment radica sobretot en què mostra com el desenvolupament de
les comunitats del bronze antic de la zona és superior al que es presumia. Encara que sense arqui-
tectura en pedra, reflexa una complexitat i un grau de sedentarització important.

Un altre aspecte essencial d'aquest jaciment és la localització d'enterraments humans a
l'interior de les sitges. Aquest ritus és conegut en altres jaciments catalans i peninsulars, sobretot
en els assentaments a l'aire lliure de les planes. A les contrades de ponent, exceptuant alguns
abrics sepulcrals de la plana de Guissona o de la vall del Sió, el desconeixement dels ritus fune-
raris durant aquest període era gairebé absolut. Tres n'pus d'enterrament han estat identificats:
individual, el d'un jove assegut amb una perita ofrena en recipient ceràmic; doble, possiblement
secundari, sense ofrenes, amb un individu jove i un adult; i múltiple (com a mínim tres indivi-
dus, encara en curs d'excavació), format per un home d'avançada edat i un perinatal, amb ofre-
nes càrniques abundants, com un tòrax complet de boví i vàries extremitats d'ovicàprids, a més
de recipients ceràmics, i possiblement altres ofrenes en sitges contigües, com un bòvid sencer i un
gos. Els estudis antropològics estan actualment en curs per part de B Agustí. Aquesta diversitat
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d'enterraments podria reflexar algun tipus de diferències socials, familiars o altres...

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

Encara no ha estat possible la realització de les anàlisis antracològiques, de manera que
no podem oferir dades sobre l'entorn paleoecològic del jaciment, excepte el que pot aportar l'es-
tudi de les llavors i els fruits i que veurem en el següent capítol. Així mateix en aquest treball estu-
diarem els conreus, les sitges, les eines agrícoles i els molins identificats al jaciment.

Quant la ramaderia, també en curs d'estudi, s'ha documentat la presència de ovicàprids,
bòvids i suids. Han aparegut també restes de cavall, possiblement utilitzat com animal de càrre-
ga o tir, i de gos. En alguns casos es troben els esquelets sencers dels animals, especialment el d'un
bou d'edat avançada i cànids. La cacera sembla constituir un complement adicional a la dieta ali-
mentària: s'ha identificat el cérvol i el porc senglar.

Un altre fet d'importància primordial per a la recerca que es dóna per primer cop en
aquest jaciment és la constatació de l'activitat metal·lúrgica, ja que s'ha demostrat la producció
d'objectes metàl·lics que s'efectuava en el propi assentament. S'han pogut documentar totes les
fases d'aquesta producció: una fossa destinada a la refosa del metall, el gresols i els motlles.
L'anàlisi de les restes aparegudes ha demostrat la presència de bronze binari (aleació de coure i
estany) (ROVIRA en premsa). El conjunt d'aquestes troballes constitueixen, sense cap mena de
dubte, una de les aportacions més importants pel coneixement dels inicis de la metal·lúrgia del
bronze a les planes de Ponent.

• Bibliografìa sobre el jaciment. LLUSÀ et al. 1990; Equip Minferri, en preparació

2,2. Masada de Ratón (Fraça. Baix Cinca}

• Localització del jaciment (fig. I. 9)

Aquest jaciment es troba situat a la riba esquerra del riu Cinca, a uns 8 km. de la seva con-
fluència amb el Segre, al sudest del municipi de Fraga. Es troba en un petit turó de forma còni-
ca, a 130 m. s.n.m., que està en un avançat estat evolutiu de degradació, i que presenta en el cim
una plataforma fragmentada de sorrenca i sota d'ella uns potents estrats de margues i argiles,
amb intercalacions de sorrenca.

• Història de les investigacions

El jaciment de Masada de Ratón va ser localitzat en els anys 50 i excavat per primera vega-
da durant els anys 60 per I. Ferré, J. Querré, H. Sarny, R. Pita i L Díez Coronel. No es tornà a inter-
venir fins a finals dels anys 80 en el marc d'un projecte de la Universitat de Saragossa, dirigit per
J.M. Rodanés i J. Rey. L'any 1993 es realitzà una nova campanya amb la intenció de rependre el
projecte d'excavació des d'un punt de vista interdisciplinar, apropant-se a aspectes paleoecològics
i paleoeconòmics de l'assentament, sota la direcció de J. Rey. Malauradament a partir del 93 no
ha estat possible la continuació d'aquest projecte.

• Fases i cronologia

Culturalment es coneixen dues fases: un primer establiment de l'edat del bronze
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Culturalment es coneixen dues fases: un primer establiment de l'edat del bronze
mig/recent, i una segona fase d'horitzó camps d'urnes.

Cronologia absoluta: fins al moment s'han obtingut tres datacions radiocarbòniques de
2.873±16 (923 a.n.e., cal. BC 1.019), 2.852+15 (902 a.n.e., cal. BC 993) i 2.816±16 (866 a.n.e., cal.
BC 960)', per la segona fase.

• Estructura de l'assentament

Com hem dit el jaciment de Masada de Ratón presenta dues fases. Originalment el turó
era troncocònic amb un replà de forma subcircular o el.líptica a la part superior, de dimensions
que possiblement triplicarien les actuals. La primera ocupació es va assentar a la seva part supe-
rior i a la vessant nord, aprofitant l'existència d'una petita bauma, la visera de la qual es va des-
plomar en un moment posterior. Correspon a un estadi preurbà, les restes del qual s'han trobat,
de moment, disperses pel vessant nord i sota les grans lloses caigudes. Tanmateix alguns dels
estrats excaváis d'aquesta fase semblen no trobar-se "in situ", existint un possible fenomen d'in-
versió estratigràfica dins el primer nivell. De tota manera el conjunt del paquet queda ben defi-
nit, així com la seva cronologia absoluta que hem presentat més amunt. Les estructures d'habi-
tacions degueren estar construïdes principalment amb materials peribles,

La segona fase presenta ja un urbanisme desenvolupat, posterior a la caiguda de la llosa,
amb habitacions que se li recolçaven, i inclus en les excavacions antigues s'interpretaren emprem-
tes a la roca com llocs on es recolçarien els travessers de les cases. Aquestes cases semblen articu-
lades en funció d'una rampa empedrada. Tanmateix la planta dibuixada pels primers excavadors,
però, cal que sigui revisada, i la superfície excavada antigament és encara petita com per que es
pugui definir el seu traçat. No obstant això, s'observen àmbits de tendència rectangular, el que
es correspondria amb l'estructura habitacional d'altres jaciments propers de la mateixa època.
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Aquesta fase s'adscriu a un horitzó camps d'urnes, sense que es disposi encara de datacions
radiocarbòniques, però que els investigadors situen a partir del 1.100 a.n.e., sense que es pogui
determinar la seva amplitud ni la seva possible prolongació durant els camps d'urnes recents.

• Característiques paleoecològiqites i paleoeconòmiques

Els estudis palinològic i antracològic realitzats a Masada de Ratón (RIERA inèdit; ROS inè-
dit) descriuen un paisatge molt obert, amb pocs nuclis de bosc ben format, que segurament a
més eren llunyans. Ja a l'edat del bronze la comunitat climàcica del sector correspondria a una
màquia molt similar a l'actual, del tipus Rhamno-Quercetum cocciferae, amb la presència dins
els registres pol.línic i antracològic de Quercus cf. coccifera, Pinus halepensis, Juniperus, Pistada
lentíscus, Rhamnus lycioides, Lamiaceae, etc., però amb un baix percentatge de l'estrat arbori.
L'anàlisi antracològica, però, reflexa una estrat arbori una mica més important que l'actual, sobre
el que es duia a terme una explotació diversificada dels recursos de fusta, sobretot de pi blanc i
de llentiscle. Els pins podien aconseguir una difusió secundària en forma de pinedes en els llocs
alterats per l'acció antròpica. S'observen també taxons de tendència submediterrània o compo-
nents dels boscos de ribera (Salix, Corylus, Alnus, Betula, Populus, Fraxinus), que apunten l'e-
xistència de formacions arbòries properes als cursos d'aigua. També es documenten carbons de
Tamarix, proper a aigües amb un grau de salinitat.

Durant el bronze mig i final, doncs, la vegetació climàcia del sector és correlacionable amb
l'actual, però ja s'observa un degradació de la màquia, segurament conseqüència de l'acció antrò-
pica. Es detecta una baixa presència de pi en la fase del bronze mig, i també alts valors de taxons
herbacis en la fase del bronze final (Artemisia, Plantago, Helianthemum, etc.). Tant durant el
bronze mig com en el final apareixen valors d'ericàcies, labiades i estepes que posarien de mani-
fest l'extensió de les brolles regressives del tipus Genisto-Cistetum clusii i Rosmarino-Linetum
suffruticosi. Sobretot aquest últim podia estar estès de forma notable en el sector, ja que s'han
recuperat carbons de Rosmarinus officinalis i pol.línicament també Linum que podria corres-
pondre a Linum suffruticosum.

Per altra part el grau de degradació fou suficient per afavorir l'extensió dels erms conti-
nentals de característiques estèpiques, amb alts percentatges de Lygeum i altres poàcies en el
registre pol.línic, que reflexen l'extensió de comunitats de Lygeum-Stipetum lagasceae, com con-
seqüència de l'intensa acció humana sobre el medi vegetal. També es detecten comunitats vege-
tals nitròfiles (Artemisia, Chenopodiaceae, Asteraçeae liguliflorae, Plantago, etc.), corresponents
a zones ruderals properes al jaciment, a males herbes, o a zones freqüentades pel bestiar. És inte-
ressant la presència de ciperàcies, que podrien indicar l'existència d'alguna bassa propera. En la
mateixa línia va la interpretació de les llavors silvestres recuperades com veurem en l'apartat
corresponent

També es realitzà un estudi de les restes faunístiques recuperades en les excavacions anti-
gues, entre el que s'identificaren ovicàprids i bòvids, encara que amb un nombre molt reduït de
restes (annexe de C. Miró i N. Molist a GARCÉS 1986). L'activitat metal.lúrgica també està ben
documentada a través de diversos motlles de fundido estudiats per I. Garcés (1984).

• Bibliografìa sobre el jaciment. FERRÉ et al. 1966; DIEZ-CORONEL - PITA 1968 i 1971; GARCÉS 1983, 1984
¡ 1986a; RODANES-REY 1988-89; PEÑA-RODANÉS 1992; RODANÉS 1991 i I992b.
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Fig. 1.10- La Colomina: planta del jaciment (a partir de FERRANDEZ-LAFUENTE inèdit).

2,3. La Colomína 2 (Oerb. la Noguera)

• Localització del jaciment (fig. 1.10)

Aquest jaciment es troba a la vall del Segre, a menys de 2 km. del riu, en l'aiguavessant de
la Serra Llarga, anticlinal format al peu de les Serres Marginals Occidentals compost per guixos
de tons blancs i clars. El jaciment es troba entre un gran paquet de sediments produït per l'ero-
sió d'aquests materials. La seva posició és relativament elevada, a 243 m. s.n.m. i domina la plana.
És l'assentament més septentrional dels estudiats en aquest treball.

• Història de les investigacions

En els anys 60 es descobrí una necròpolis tumularia a la zona i es dugueren a terme uns
primers treballs, realitzars per L. Díez-Coronel, en els que es contabilitzaren nombrosos túmuls
(més d'11 ) i urnes cineràries (més de 30). A finals dels anys 80 es reprengueren en tràmit d'urgèn-
cia les excavacions de la necròpolis (anomenada La Colomina 1), dirigides per M. Ferràndez, A.
Lafuente, J.B. López i M. Plens, que localitzaren 28 túmuls més, i a més es trobaren les restes del
poblat a uns 400 m. de la necròpolis (La Colomina 2). En aquest cas el poblat fou excavat per M.
Ferràndez i A. Lafuente.

• Fases i cronologia

No es varen poder realitzar datacions radiocarbòniques, però la seva definició cultural
l'emmarca en un context de bronze final l l i B (800-650 a.n.e.), gràcies a l'homogeneïtat de la cul-
tura material, amb elements ben característics d'aquest període. Només s'observa un únic nivell
arqueològic.
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• Estructura de l'assentament

Es tracta d'un assentament a l'aire lliure, amb uns àmbits disposats de manera bastant
irregular, però amb una certa organització espacial caracteritzada per una concentració d'habita-
cions rectangulars entre els 2 i els 4 m. d'amplada i els 2.5-8 de llargada, que presenten una orien-
tació semblant i una dispossició longitudinal a l'ample del vessant. Alguns es troben incomplets
degut a diverses causes: l'acció incisiva de barrancades o torrents formats posteriorment a l'ocu-
pació de l'hàbitat, la destrucció de la màquina excavadora que descobrí el jaciment, i finalment
els espais que es prolonguen en direcció nord, fora dels límits de l'excavació d'urgència.

Les estructures d'habitació es construeixen a partir de sòcols de pedres de la zona i aixe-
cament de tovots, recuperats en els nivells d'enderroc. Les estructures domèstiques són variades:
banquetes, estructures de combustió, estructures de suport...

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

Degut a les característiques dels sediments que cobrien el jaciment la recuperació de res-
tes orgàniques fou molt dificultosa, de manera que les dades disponibles a nivell paleoecològic
són mínimes, per no dir nul·les. A nivell paleoeconòmic la investigació carpològica va resultar
també negativa, com veurem més endavant, i la presència de restes de fauna testimonial, entre
les que es troben un parell de molars de bòvid i un fragment indeterminat. S'ha documentat bé,
però, l'activitat metal·lúrgica gràcies a la troballa de cinc motlles de fundido de pedra sorrenca,
corresponents a puntes de fletxa, agulles i una escarpa/punxo, una possible part proximal d'ar-
ma llancívola, i un estri indeterminat de tipus destral. Gran part del material es troba encara en
fase d'estudi.

• Bibliografia sobre el jaciment: FERRÀNDEZ-LAFUENTE 1989

2,4. Genó (Aitona, el Sèpia}

• Localització del jaciment

Genó es troba a la riba esquerra del Segre, molt proper al riu, en el terme d'Aitona. És un
petit turó allargat, elevat 10 m. sobre el seu entorn, constituint una elevació allargada però aline-
ada amb altres de similars, formada per materials terciaris, i que domina una bona porció de la
vall, sobretot les franges més properes al riu.

• Història de les investigacions

Les primeres excavacions en el jaciment les varen efectuar durant els anys 60 R. Pita i L
Díez-Coronel, que arribaren a la conclusió errònia de què es tractava d'una necròpolis tumular.
Posteriorment les excavacions es reanudaren a càrrec de J.L. Maya, que excavà el poblat en exten-
sió entre els anys 1976 i 1985. Actualment està en procès de publicació monogràfica.

• Fases i cronologia

Es tracta d'un poblat d'escasa duració, amb poca potència estratigràfica, i una definició
cultural que l'emmarca en el bronze final I I .
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Cronologia absoluta: es disposa de dues datacions radiocarbòniques 2.970+45 BP (1.020
a.n.e.) i 2.860+90 BP (910 a.n.e.)4.

• Estructura de l'assentament

Aquest poblat consta de 18 habitacions alineades que segueixen el perímetre de la super-
fície aplanada del turó, i tindrien les portes obertes cap a un ample carrer central, amb un mur
de tancament únic, a modus de muralla, en el que s'adossen els murs mitjaners. Les estructures
habitacionals estaven construïdes amb pedra irregular travada amb fang i una alçada mínima
d'uns 2,5 m. Les estructures domèstiques identificades són variades: banquetes, un forn, forats
de provisions. Fou destruït per un incendi, probablement fortuït, que arrasà tot l'assentament.

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

Es va realitzar un estudi pal.linològic (BURJACHS 1988,28) de la fase d'abandonament del
poblat que va donar una vegetació oberta, amb domini de les plantes herbàcies i les mates arbus-
tives, molt semblant a l'actual, condicionada per l'aridesa i la pressió humana. Entre els arbres
domina el pi però també hi estan presents l'alzina-garric, el càdec-savina, i arbres de ribera com
el vern. Les herbàcies i les plantes arbustives dominen, com el èfedres, els brucs, les estepes, les
artemísies i asteràcies, etc...També la presència i explotació del pi blanc ha estat detectada per
l'antracologia (ROS 1997).

A més de les variades restes relacionades amb l'agricultura i el processat vegetal, dents de
falç, molins, grans tenalles i restes de llavors i fruits que comentarem en aquest treball, les restes
de fauna indiquen com a mínim la presència d'ovicàprids, bòvids i també de cérvol, així com
moluscs de riu i marins. La presència d'un motlle per fondre rodetes suposa l'activitat metal·lúr-
gica.

• Bibliografìa sobre el jaciment.: MAYA I982b

2.5. La Cova de Punta farîsa (Fraya. Baix Cïnca)

• Localització del jaciment (fig. 1.11)

L'assentament de la Cova de Punta Farisa es troba a la vali del Cinca, en el terme de Fraga,
i en una àmplia zona arqueològica anomenada Punta Farisa, on es coneixen fins a vuit jaciments
d'èpoques compreses entre el bronze mig i època ibèrica, i també alguns assentaments medie-
vals/moderns. Es troba a 2 km. del punt més proper al curs del riu, i també molt pròxim a
Masada de Ratón. El jaciment es troba en un monticle residual, amb tres plataformes de sorren-
ca, la intermitja de les quals va servir d'abric durant la prehistòria.

• Història de la investigació

A causa d'uns intensos treballs d'aterrassamentes varen posar en perill diversos jaciments
de la zona, entre els que es trobava la cova. Es realitzaren dues campanyes d'excavació en 1988 i
1989, dirigides per J.L Maya, J. Francès i A. Prada, abans de la seva destrucció.
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Im.

jFig. 1.11.- Cova de Punta Farisa: planta del jaciment (a partir de MAYA étal. 1993). i

• Fases i cronologia

Cronologia absoluta: es va datar radiocarbònicament una mostra que va donar 3.360±80
BP(1.410a.n.e.)5.

Culturalment el jaciment presenta una gran homogeneïtat cultural que el situa en el
bronze mig.

• Estructura de l'assentament

L'estructura d'habitació es troba protegida per la visera rocosa de l'abric i tancada per un
mur tose que es recolça a la paret, formant un petìt espai estret. L'estratigrafia inclou quatre
estrats essencials, essent el nivell IV el relacionat amb les primeres estructures d'habitació, men-
tre que la resta es relacionen amb la caiguda del sostre de l'abric i una possible ocupació secundà-
ria posterior afectada per les remocions modernes.

No es tracta d'una cova d'habitació pròpiament dita, sinó més aviat d'un pent corral que
funcionaria com a assentament complementari d'altres punts d'ocupació propers.

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

Al jaciment de Cova de Punta Farisa es realitzaren estudis de tìpus palinològic i antra-
cològic (BUIDACHS 1993; ROS 1993). S'interpreta un paisatge bastant obert, amb boscos inexis-
tents a les rodalies immediates, però sí petites àrees boscoses de garriga, Rhamno-Quercetum
cocciferae, amb Quercus coccifera, Pinus halepensis, Rhamnuns lycioides, Pistacia lentiscus...
També s'han identificat boscos de ribera, gràcies a la presència d'Ulmus, Populus i Alnus glutino-
sa. Com a altres jaciments de la zona s'ha detectat Tamarix sp., característic d'aigües més o menys
salades. Per altra part la degradació de la garriga portaria a formacions més obertes, amb brolles
d'estepes (Cistus) i brucs (Ericaceae), Rosmaríno-Eridon.
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edat del bronze

època ibèrica
Fig. I.I2.- Roques del Sarró: planta del
jaciment

• Bibliografìa sobre el jaciment: AAAYA et al. 1991, 1992 i 1993 (amb estudis paleoecològics i paleoeconò-
mics especialitzats); ALONSO-BUXÓ 1995

2.6. Roqties del Sarró (Lleida, el Se$ríà)
*

• Localització del jaciment (fig. 1. 12)

El jaciment de Roques del Sarró es troba al terme municipal de Lleida, a la partida de
Llívia, a la riba dreta del Segre, a 2,5 km. del riu. Està situat en un monticle de planta ovalada
amb clars signes d'erosió, composat per margues i amb l'aflorament de pedra sorrenca. Dos grans
blocs d'aquesta roca bascularen a la vessant oest, on posteriorment s'establí l'ocupació prehistò-
rica.

• Història de les investigacions i bibliografìa

Aquest jaciment fou descobert en els anys 50 per L. Díez-Coronel, però no fou mai exca-
vat científicament, encara que sí fou objecte d'actuacions d'afeccionats. L'any 1994, degut als ini-
cis dels treballs de la construcció de la variant nord de la CN-ll al seu pas per Lleida, es realitzà
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un projecte de prospecció intensiva de la superfície afectada pel seu traçat i els diversos enllaços.
Al jaciment de Roques del Sarró es confirmà l'existència de nivells arqueològics intactes que acon-
sellaven la realització d'una excavació extensiva. Aquesta fou realitzada a finals de l'any 1994 i fou
dirigida per C. Ferrer, A. Lafuente i M. Moran, amb la coordinació del Servei Municipal
d'Arqueologia de l'Ajuntament de Lleida i el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
Els treballs estan vinculats i coordinats científicament per un equip de la Universitat de Lleida for-
mat per N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente i J.B. López. Actualment els resultats estan en fase de
publicació monogràfica.

• Fases i cronologia

Fases: dos grans moments han estat clarament diferenciats, el primer definit culturalment
com del bronze mig que es situa principalment en la vessant occidental del turó, i el segon dins
l'època ibèrica plena, localitzat en el cim i en la vessant sud.

Cronologia absoluta: es dataren radiocarbònicament una sèrie de nivells estratigràfics
relacionats amb els primers moments d'ocupació del turó que han proporcionat les dates de
3.050+70 BP (1.100 a.n.e., cal. BC 1.295), 3.330+60 BP (1.380 a.n.e., cal. BC 1.615), 3.950+90 (2.000
a.n.e., cal. BC 2.460) i 4.040+60 BP (2.090 a.n.e., cal. BC 2.570); i nivells no directament d'habi-
tació però relacionats amb l'evolució geomorfològica del turó i la caiguda dels blocs de la vessant
oest4.830±40 BP (2.880 a.n.e., cal. BC 3.640).

• Estructura de l'assentament per fase

Fase de l'edat del bronze (fig. 1.13): segons la metodologia d'excavació es correspon amb
les zones 3 (a l'oest de les pedres caigudes) i 4 (espai comptés entre les pedres i la paret del tos-
sal). La segona ha demostrat que la caiguda dels blocs de pedra és anterior a l'ocupació de l'edat
del bronze, però que la freqüentació/ocupació humana del tossal i els seus contorns tingué lloc
en un moment immediatament posterior, durant el IV o l l i mil·lenis, encara que no n'ha quedat
testimoni arqueològic d'aquestes activitats. L'ocupació coneguda i excavada (zona 3) presenta
una àrea d'uns 70 m2 amb un únic nivell d'ocupació situata! peu del bloc basculât, amb una con-
centració de cinc estructures de combustió, però sense cap distribució específica i un període de
funcionament difícilment precisable. A partir de les datacions radiomètriques realitzades, però,
aquestes estructures no estaven necessàriament relacionades amb el nivell d'ocupació. Sembla,
doncs, tractar-se d'un petit lloc d'ocupació freqüentat durant el bronze mig, i també en èpoques
anteriors, possiblement com un refugi estacional. "

Fase d'època ibèrica plena (fig. 1.13): la comunitat que s'establí en el mateix tossal durant
l'època ibèrica es va assentar, contràriament als de l'edat del bronze, en el cim del turó i al seu
vessant sud. Al cim (zona 1) les restes conservades estaven molt malmeses, i es concentraven prin-
cipalment a la zona nordest, amb diverses estructures com murs, un enllosat, una llar i algunes
fosses, entre les quals en alguns casos es poden intuir unitats habitacionals.

Al vessant (zona 2), es presenta una franja on s'han definit a la seva vegada dues fases de
construcció i una d'amortització. La primera és un fossat que ocupa 3/4 parts de l'àrea d'excava-
ció, la interpretació del qual és encara incerta, barallant-se diverses hipòtesis com la de l'extrac-
ció i aprofitament d'argiles o una estructura en relació amb la retenció d'aigua. En un moment
donat aquest fossat perd funcionalitat i els habitants urbanitzen l'àrea amb diverses estructures
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Fig. 1.13.- Roques del Sarró: plantes del jaciment per zona.
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que actualment es presenten disperses, com un paviment, unes clavegueres i diversos murs que
globalment semblen reflexar una certa marginalitat de la zona respecte a les habitacions del cim.

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

La realització de diversos estudis interdisciplinaris ha permès establir, malgrat la migra-
desa de les restes recuperades, una dinàmica paleoecològica i paleoeconòmica de l'assentament
en els seus dos moments d'ocupació coneguts. L'aproximació a la vegetació de les rodalies s'ha
realitzat principalment a partir de l'estudi antracològic dels carbons de fusta (ROS inèdit). El llis-
tat florístic per l'Edat del Bronze ens parla d'un paisatge configurat per: espais de vegetació
escleròfil.la i perennifolia (Pistada lentiscus, Quercus ilex-coccifera, Rosmarinas offìcinalis, Pinus
halepensis, Juniperus,,..); espais amb unes condicions més privilegiades que afavorien el desen-
volupament de caducifolis com el roure; l'existència de comunitats de ribera instal·lades vora els
cursos d'aigua de la zona (Fraxinus, Ulmus,,.,); i l'existència d'espècies pròpies de rambles i espais
més o menys salats, de ribes llacoses i nitrificades, com Tamarix t Atriplex halimus.

Per l'època ibèrica l'ampli llistat florístic identificat ens parla d'una diversificada explota-
ció dels recursos llenyoses de l'entorn. Es constata: l'aprofitament d'arbres i arbusts propis de
formacions escleròfil.les de terra baixa (alzinars/màquies/garrigues/brolles), amb la identificació
de les mateixes espècies del moment anterior i a més Cistiisi Rhamnus \ydoides, també de cadu-
cifolis i taxons més muntanyencs com Quercus faginea, Pinusnigrasubsp. saízmaniíles rosàcies,
per últim espècies pròpies dels biòtops de ribera, com Alnus, Fraxinus, Populus, Vitis, Ulmus...

Quant les activitats econòmiques a part de l'agricultura, s'ha identificat la ramaderia en
el moment ibèric, sobretot amb animals de tamany mitjà com ovicàprids i suids, però també
altres de major mida com èquids i bòvids (MIRÓ inèdit). També s'observen restes d'activitat
metal·lúrgica representada principalment per rebutjos siderúrgics (ROVIRA inèdit).

• Bibliografìa sobre el jaciment: FERRER et al. 1997

2,7. Els Vílars (Arbeca, les Garrigues)

• Localització del jaciment (fig. 1.14)

El jaciment d'els Vilars es troba al nord de la comarca de les Garrigues, però compartint
les característiques físiques de l'Urgell. L'assentament es troba al sud d'una petita torrentera,
l'Aixaragall, convertida actualment en sèquia, de les que formen la imprecisa conca central del riu
Corb. Els resultats dels darrers treballs arqueològics semblen indicar que la topografia original de
l'indret ha estat molt modificada pels treballs agrícoles seculars i és molt difícil definir-la, en l'es-
tat actual de la recerca. Actualment està rodejat per terres planeres, travessades pel Canal d'Urgell,
i dedicades a cultius de regadiu.

• Història de les investigacions

Les fotografies aèries que es conserven de vols aeris dels anys 50 ens presenten l'assenta-
ment com un autèntic "teli", abans de què fos pràcticament arrasat per treballs d'anivellament
agrícola entre el final dels 60 i el principi dels 70. El reduireu a quatre camps de conreu paral·lels
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|Fig. Í.14.- Els Viiars: planta ideï jaciment.

que amb prou feines emergeixen de la plana circumdant, excepte en els marges que marquen la
divisòria de les diferents propietats. L'any 1985 e\ Servei d'Arqueologia de la Generalitat de
Catalunya va tenir notícies de noves destruccions i va començar la realització d'excavacions arque-
ològiques d'urgència dirigides per I. Garcés. L'objectiu d'aquestes campanyes es centrà en docu-
mentar les restes que es mantenien en el marge oriental del camp central. En aquells moments
es pensava que aquestes restes eren l'únic testimoni que encara es conservava de l'assentament.
L'excavació documentà els nivells de els Viiars III i els Viiars IV, que es troben gairebé arrasats a la
resta del jaciment. A partir de l'any 1987 el descubriment de que sota el camp central es conser-
vaven encara restes més aurigues Í en aparent bon estat, va dirigir la recerca cap a objectius més
ambiciosos i a partir de l'any 1988 s'inicia la direcció conjunta d'I. Garcés, E. Junyent, A. Lafuente
i J.B. López, que treballa juntament amb un equip interdisciplinari, i que perdura en els nostres
dies.

• Fases i cronologia

A parar de les dades estratigràfiques i de cultura material s'han pogut establir diversos
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horitzons amb la següent cronologia:

- Els Vilars O i Els Vilars I (a i b): 700-550/525, horitzó pre~ibèric, camps d'urnes
tardans;

- Els Vilars 11 (a,b i c): 550/525-425/400, horitzó ibèric antic;

- Els Vilars l l i : 425/400-375/350, horitzó ibèric ple;

- Els Vilars IV: 375/350-325, horitzó ibèric ple.

Cronologia absoluta: es disposa de quatre datacions radiocarbòniques pels primers
moments d'ocupació, 2.670±70 BP (720 a.n.e., cal. BC 820), 2.640+60 BP (690 a.n.e., cal. BC 810),
2.580+50 BP (630 a.n.e., cal. BC 790) i 2.460±50 BP (510 a.n.e., cal. BC 525).

• Estructura de l'assentament per fase

El poblat de Els Vilars té una forma ovalada i és de perites dimensions. La morfologia de
la seva part habitada semblan perdurar durant tota la seva existència, encara que l'estructura
urbanística interna pateix modificacions, sobretot en època ibèrica plena.

- Els Vilars 0: les estructures conegudes d'aquesta època mostren unes vivendes de
planta rectangular o trapezoidal amb un pòrtic o porxo a la part anterior, que comunica
amb el carrer, i una sala principal a la part posterior adossada a la muralla (zona 4).
Tanmateix la informació de què es disposa és encara reduïda i no es poden fer afirmacions
generals, ja que no coneixem si aquest tipus d'estructura és excepcional o respon a un
model habitual dins l'arquitectura del moment. Durant aquesta fase, i les dues següents,
l'assentament consta d'un sistema defensiu excepcional, amb una muralla torrejada, un
camp frisi situat a contra-escarp i un fossat de 13,5 m. d'amplada i 3 de profunditat en
relació amb la base de la muralla, que tindria els seus talusos folrats amb dos murs
paral·lels.

- Els Vilars I: la distinció entre els Vilars la i els Vilars Ib no pot expresar-se en ter-
mes de cronologia absoluta, sinó que es distingeix en base al desenvolupament de la prò-
pia seqüència. Les vivendes que coneixem d'els Vilars 1 són rectangulars i allargades, d'uns
16 m2, recolçades perpendicularment al parament intern de la muralla i obertes a un
carrer que circula est-oest (zona 5). Es disposen amb parets mitgeres de sòcol de pedra i
elevació de tovot. Durant els Vilars I els àmbits sufreixen una sèrie de refactions dels pavi-
ments, modificacions funcionals dels espais domèstics com llars, cubetes de recollida de
cendres, esglaons d'accés al carrer, etc... À mitjan del segle VI a.n.e. la muralla fou reforça-
da afegint-li un folre exterior, però al final de la fase es començaren a produir a l'exterior
acumulacions de terra i deixalles, que iniciaren la colmatació de la barrera de pedres cla-
vades.

- Els Vilars I I : de la mateixa manera que les subfases de Els Vilars I, tampoc de
moment es pot donar un valor cronològic a les d'aquesta fase (a, b i c). En general es troba
pitjor conservada que les anteriors, presentant-se en moltes ocasions remoguda pels
recents treballs de l'arada, sobretot al sud del jaciment. Es detecten una sèrie de modifi-
cacions respecte la fase anterior, però conserva l'estructura urbanística tradicional. A la
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zona meridional de l'assentament (zona 4), coneixem l'arrassament i nivellació de les
vivendes d'els Vilars 1, i la construcció a sobre d'altres més espaioses. Els nous àmbits no
comporten però un nou arranjament urbanístic, sinó que continuen delimitades pel
carrer empedrat (zona 5), i el parament intern de la muralla. A la zona septentrional del
jaciment coneixem un altre barri d'aquesta fase, amb vivendes compartimentades (zona
11 i 13), que per primer cop mostren un agençament domèstic complex, i diverses estruc-
tures de producció (zona 6), a més de dos carrers als que s'obren les diverses estances, un
est-oest (zona 10), i l'altre nord-sud (zona 12). Durant els Vilars II la muralla torrejada
continua la seva funció anterior, mentre que el recreixement progressiu del terreny va
tapant el camp frisi i el fossatfins a inutilitzar-lo. Al nord del jaciment, tocant a una gran
torre s'obrí en aquest moment una petita porta.

- Els Vilars I I I : les restes tant d'aquesta fase com de la posterior els Vilars IV, es tro-
ben quasi únicament en el marge oriental del camp central. En el moment d'inicar-se la
seva excavació assolia 3 m per damunt del camp, amb una llargada de 60 m i una ampla-
da oscil·lant entre 1,5 i 2 m al cim i 5 a la base. Aquesta fase significa una profunda reor-
ganització urbanística sobre les restes d'els Vilars 11, encara que és impossible deduir la
trama urbanística completa del poblat. S'inutilitza el carrer empedrat de els Vilars I I , sobre
el que es construí una habitació. D'aquesta fase es distingeixen diverses habitacions qua-
drangulars (incompletes degut als treballs de preparació agrícola) de diferent orientació
que en les fases anteriors, i un corredor o carrer secundari al que s'obrien quatre portes.
Sembla ser que en aquesta fase es colmata la cisterna central del poblat (Zona 7), el
moment de construcció de la qual encara no es pot precisar. En aquesta època (durant la
segona meitat del s.V a.n.e.) el fossat fou reexcavat i es construí un nou mur relacionat,
coincidint amb la profunda remodelació interna. Al nord del poblat es fortificà la porta
construint dues torres avançades.

- Els Vilars IV: és la darrera fase i sembla correspondre a una crisi gradual que por-
tarà a l'abandonament del poblat. La trama urbana presenta analogies amb la de l'ante-
rior fase, encara que aquesta està pitjor conservada. El carrer o corredor apareix ara tan-
cat al pas en un dels seus extrems i la resta d'habitacions (un número total de 12) conti-
nuen la disposició de la fase anterior, encara que no s'hi conserva cap de sencera.

Ens sembla que no cal insistir aquí sobre l'excepcionalitat monumental del jaciment, i el
seu interès científic i patrimonial, que ha estat ben resaltat en les diverses publicacions existents
sobre el mateix.

• Característiques paleoecològiques i paleoeconòmiques

Des de l'any 1988 s'ha duta terme en aquest jaciment un projecte d'estudi paleoecològic
i paleoeconòmic integrat per diversos investigadors. Resumim aquí molt ràpidament les dades
més significatives per la comprensió de la dinàmica evolutiva de l'assentament. Segons els resul-
tats obtinguts a partir de les anàlisis antracològiques de les diverses fases de els Vilars (ROS inè-
dit; ROS 1997; ALONSO et al. 1997), es dedueix que l'entorn del jaciment va experimentar una
evolució marcada per la progressiva alteració antròpica:

58



Introducció Historíco-arqueològica

- Vilars 0: l'entorn tindria un aspecte forestal, però esquitxat per taques de vege-
tació arbustiva, tipus matoll. Els boscos d'alzines (principalment) i roures ocuparien bona
part del territori, que formarien masses forestals importants. També existien formacions
vegetals de tipus més obert, amb arbusts heliòfils i escleròfils com les estepes (Cistus), el
garric (Quercus coccifera), el romaní (Rosmarinus officinalis), les lleguminoses arbusti-
ves, i arbres poc exigents com el pi blanc (Pinus halepensis).

- Vilars 1: molt similar al període anterior, i es documenten a més tamarigars
(Tamarix). Per altra part el pi blanc i les espècies de brolla adquereixen una relativa
importància percentual, reflex de la degradació forestal imposada pel nucli permanent
d'habitació.

- Vilars 11: a grans trets es reflexa un entorn similar al d'ocupacions anteriors, però
amb un major registre antracològic de la vegetació de ribera. Les espècies mesòfiles, com
el roure (Quercus), l'arç (Crataegus) o l'auró (Acer), es veurien relegades a indrets de més
altitud, obagues, amb més humitat...; en canvi on les condicions fossin més mediterrànies
el predomini seria de l'alzina (Quercus ilex), el pi blanc i altres xeròfil.les i termòfiües
com el llentiscle (Pistacia lentiscus), l'arboç (Arbutus unedo) o l'aladern (Rhamnus ala-
ternus). Els espais oberts colonitzats per matolls i l'estrat arbori de pi blanc protagonit-
zarien processos de degradació/recuperació forestal en forma de comunitats secundàries.

- Vilars lli: continuen els espais forestals i també les formacions de caràcter més
obert, prenent un fort protagonisme les comunitats secundàries de substitució.

Els aspectes relacionats amb l'agricultura els tractarem àmpliament en aquest treball. Pel
que respecta els estudis arqueofaunístics (MIRÓ inèdit; ALONSO et al. 1997) ens mostren l'ex-
plotació de diversos animals domèstics, sobretot els ovicàprids, que són el grup majoritari en
tota la seqüència. Aquests ramats de petits rumiants estarien compostos de forma similar per
cabres i ovelles, amb una explotació prioritaria dedicada al consum càrnic, i una segona amb un
possible aprofitament de la llana. La segona espècie en importància és el porc, també durant totes
les fases del poblat, amb un sacrifìci metòdic abans del dos anys. El boví representa la tercera
espècie domèstica en importància, amb exemplars" de talla reduïda, i un patró de sacrifici ante-
rior als 4 anys, la interpretació del qual podria decantar-se cap a la força de treball i/o de llet,
però sense descartar un rendiment càrnic dels animals adults. Finalment es troben exemplars
també d'equids (només en la fase Vilars II i III) , cavall i ase, i de gos. Quant la fauna salvatge s'ha
determinat la presència de cérvol comú, representat sobretot per la recol·lecció de banyam, de
senglar i de conill.

Una altra activitat econòmica documentada és la metal·lúrgica (ROVIRA inèdit; ALONSO
et al. 1997), encara que amb restes escasses, tant pel que fa el bronze com el ferro, havent-se d'in-
terpretar sobretot a partir de les deixalles productives. Durant la fase Els Vilars O es detecta ja un
àrea de treball metal·lúrgic en la zona sud del poblat, amb una estructura de combustió en què
es va recuperar un fragment de mineral de ferro, element molt interessant en referència a l'a-
dopció de la metal·lúrgia del ferro a la plana. En les següents fases es documenten també aques-
tes activitats, així com la refosa de bronze.
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5m.

Fig. 1.15.- Tozal de los Regallos: planta del jaciment
(REY-MELGUIZO, inèdit)

• Bibliografìa sobre eljacimenr. la bibliografia sobre aquest jaciment és bastant extensa, senyalem aquí úni-
cament la més representativa, trobant-se l'anterior recopilada en la darrera entrega, ALONSO et al. 1997.
Metodologia, LÓPEZ 199!; GARCÉS et al. 1991a; resultats d'excavació, GARCES-JUNYENT 1989a i b; GARCÉS 1989;
GARCÉS et al. 1991 b, 1993b.

2.8. Tozal de ios Regallos (Candasnos. Baix Cinca)

* Localització del jaciment (f\g. 1.15)

El Tozal de los Regallos es troba a l'oest deja comarca del Baix Cinca, però ja inclosa en la
regió natural dels Monegros, a uns 18 km. en línea recta del riu Ebre. Malgrat la proximitat del
riu la xarxa hidrogràfica està molt malament organitzada i a la zona són molt abundants les bas-
ses i els estanys salobres. Al sud del tossal on s'ubica el jaciment es troba una barrancada que
desemboca al començament del barranc de La Valcuerna, actualment sense activitat, però col-
inatat amb sediments llimosos-argilosos recents. El poblat es troba en el cim d'un turó allargat.

• Història de les investigacions i bibliografia

Aquest jaciment fou descobert per J. Querré, que el va excavar durant els anys setanta i va
publicar-ne els resultats. Posteriorment, uns treball agrícoles realitzats en una parcel·la al peu del
turó varen possar al descobert altres restes contemporànies al poblat, que foren excavades i publi-
cades per G. Ruiz Zapatero. Finalment l'any 1994 es realitzà una intervenció de restauració del
poblat situat en el cim, el que va permetre excavar algunes zones que no havien estat perturba-
des per les intervencions anteriors i que fou dirigida per J. Rey i per S. Melguizo.
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• Fases i cronologia

Només s'observa una curta ocupació de fase cultural centrada entre els camps d'urnes
recents i començament dels camps d'urnes del ferro.

Datació absoluta: en la darrera intervenció es pogueren conseguir tres datacions radio-
carbòniques, amb el següents resultats 2.810±30BP (860 a.n.e.), 2.650+40BP (700 a.n.e.),
2.670±35BP (720 a.n.e.).

• Estructura de l'assentament

Ja en el moment del seu descobriment el jaciment es trobava bastant destruït per l'ex-
plotació de les calcàries del turó i l'aprofitament de la pedra per la construcció de murs de pagès,
quedant intactes només uns 100 m2. Segons les restes observades es considerava que les habita-
cions es disposaven exclusivament al sector oest i nord del poblat, però les recents tasques de res-
tauració del jaciment han mostrat que també existìen a l'àrea oriental, pel que sembla que podria
tractar-se d'un poblat de carrer central. Les cases estarien adossades amb parets mítgeres i recol-
zades perpendicularment a un mur de tanca. Les estructures en general estan molt malmeses
com pot observa r-se a la planta que presentem. Encara i així s'ha pogut excavar alguna fossa situa-
da al carrer, i restes de paviments.

A uns 500 m. al sud del tossal va ser localitzada una petita cabana, amb una llar exterior,
que ha estat interpretada com una construcció relacionada amb les tasques agrícoles.

• Característiques ecològiques i econòmiques

En aquest jaciment s'ha realitzat l'estudi antracològic (ROS inèdit), que mostra un espec-
tre florístic bastant pobre, amb la particularitat que la majoria de restes corresponen a pi blanc,
i que dóna més resultats de tipus paleoetnològic que paleoecològic. No es pot deduir, doncs, una
gran abundància de pins a l'entorn del jaciment. De tota manera el registre florístic que ha estat
identificat apunta l'existència de formacions de caràcter obert, amb un estrat arbustiu de garric,
estepes, efedres, romaní i altres labiades. Sobretot el taxo Ephedra és característic de paisatges
àrids i esteparis. L'estrat arbori estaria molt condicionat per la continentalitatdel clima, i ens tro-
baríem amb una màquia del tipus Rhamno-Quercetum cocciferae i brolles Rosmario-Ericion
(Cistus sp., Ephedra sp., Labiatae, Pinus halepensis, Populus sp., Quercus ilex-coccifera,
Rosmarinus officinalis). També s'ha identificat Populus sp. que ens indica la presència de boscos
de ribera, i per tant un curs d'aigua més o menys proper.

En comparació amb les altres dades queja hem comentat per la resta de jaciments situats
més a l'est, sembla que els resultats obtinguts a Tozal de los Regallos mostren una major conti-
nentalitat i aridesa del clima. Aquest fet propiciaria el desenvolupament de plantes típiques de
medis àrids, com les efedres, i condicionaria altres com el llentiscle, molt abundant a Cova de
Punta Farisa o Masada de Ratón, que no soporta temperatures molt baixes o l'excesiva aridesa.

• Bibliografìa sobre el jaciment. QUERRÉ |977, RUIZ ZAPATERO 1983 i I985b.
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Fig. 1.16.- Molí de l'Espígol: planta del jaciment (a partir de MALUQUER 1986).

2.9. Molí de l'Espígol (Tornabous, el Pla d'Urgell)

• Localització del jaciment (f\g. 1.16)

Aquest jaciment pertany al terme municipal de Tornabous, i es troba en una petita ele-
vació, quasi ¡mpercetible, al sud de la Serra d'Almenara, a 350 m. s.n.m., en plena plana de
l'Urgell.

• Història de les investigacions

Les primeres referències del poblat ibèric del Molí de l'Espígol són del 1930, recollides per
J. Serra Ràfols, i del 1949, quan M. Gómez Moreno publica en un catàleg d'inscripcions ibèriques
un grafit procedent de Tornabous que es conservava en el Museu Diocesà de Solsona. Mn. A.
Llorens, director d'aquest Museu, intentà començar les excavacions l'any 1955, però no fou pos-
sible per un desinterès institucional. L'any 1966 s'efectuaren uns treballs d'anivellament agrícola
que afectaren l'extrem occidental del jaciment, i el 1970 A. Llorens començà la primera campan-
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ya, a la que s'afegeix l'any següent, sota la seva direcció, un equip de la Universitat de Barcelona.
Posteriorment, des del 1975 fins el 1984, s'efectuaren campanyes universitàries d'excavació anual
dirigides per J. Maluquer. De 1989 a 1992 la Generalitat de Catalunya va portar a terme un con-
junt de campanyes dirigides per M. Cura per acondicionar el jaciment, consolidar les restes arqui-
tectòniques i realitzar excavacions parcials en alguns sectors.

• Fases i cronologia

Aquest jaciment ha estat fasificat per diversos autors segons l'evolució de la seva estruc-
tura i la cultura material recuperada:

-J. Maluquer (1986): Tl, 218-195 a.n.e.; HI, finals del s.lll a.n.e.; Till, 380-350
a.n.e.; T1V, finals s.V a.n.e.

- F. Gracia (1988): TI, 200/190-140 a.n.e.; Til, primer quart del s.lll, 285-280
a.n.e.; Till, 2on quart del s.lV, 380-370 a.n.e.; i T1V, s.V a.n.e.

- M. Cura i J. Principal (1993): TI, s.l a.n.e.; Tila, -230/-185; Tllb, prin. S.II1/-230;
Tilla, entorn l'any -300; Tlllb, s.lV a.n.e; T1V i V, s.V a.n.e.

• Estructura de l'assentament

El poblat forma una àrea circular, lleugerament el.líptica, orientada en sentit sudoest -
nordest. L'àrea és gairebé plana i està seccionada per un carrer principal est-oest tallat per carrers
perpendiculars, formant barris o agrupacions d'àmbits de planta quadragular tocant al carrer
principal i de planta rectangular a la resta. Veurem molt ràpidament la seqüència estructural del
poblat, que està comentada en diverses publicacions:

- Tornabous IV i V: són les fases reconegudes més antigues i les seves restes estan
molt malmeses per les remodelacions de la fase següent. És la fase en què es construeix
la primera muralla, es coneix ja un edifici singular i una gran claveguera.

- Tornabous ll i : existeix una programació general de l'estructuració urbanística
del poblat, dins de la muralla. Es poden distingir dues fases, b i a, la primera de les
quals arrasa les construccions de la fase precedent, i consolida el model urbanístic que
és el que perdurarà, mentre que la segona presenta certes reestructuracions parcials i
també es construirà un barri extramurs.

- Tornabous U: sembla ser la fase pitjor coneguda degut a diverses confusions en
les excavacions antigues i també a què es troba pràcticament a nivell superficial (sobre-
tot Tila), Comença amb una reestructuració generalitzada. Encara es troba en vigència
l'illa central del poblat - encara que ha perdut el seu caràcter excepcional - en alguns
barris es constata la compartimentació i individualització de les estances, i també s'ob-
serva una reducció de la superfície del poblat. Possiblement algunes cases sofriren un
incendi (fase Tllb).

- Tornabous 1: És una fase poc coneguda perquè va ser afectada pels anivella-
ments agricoles, i s'ha constatat bàsicament a l'extrem nordoest del jaciment. Sembla
haver-hi una clara continuitat de la fase precedent, amb una tendència a agrupar estan-
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ces en una sola. Segons J. AAaluquer el poblat fou destruït per un incendi, mentre que
Gracia opina que el seu abandonament deu explicar-se per raons econòmiques.

• Bibliografìa sobre et jaciment. AAALUQUER et al. 1971; AAALUQUER 1979-80, 1982b i 1986; GRACIA 1986
i 1988; CURA 1990 i 1994; CURA-GARCÈS 1990; CURA-PRINCIPAL 1993.

2.W. Margalef (Torregrossa, el Pla d'Urgell)

• Localització del jaciment

El poblat de Margalef es troba enclavat a la punta d'una sèrie de tossals poc elevats, de
petites dimensions i forma de planeu, que discorren per la comarca d'est a oest.

• Història de les investigacions

El jaciment fou descobert per l'Agrupació Cultural "La Femosa", que realitzaren durant
anys diverses excavacions. L'any 1973 l'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de
Barcelona realitzà una campanya en col·laboració amb l'agrupació però que va quedar inacaba-
da. El material moble, però, va ser estudiat i publicat per E. Junyent.

• Fases i cronologia

A partir de l'estudi de la cultura material sembla que el poblat té vida entre el s.lV i el prin-
cipi del II a.n.e. No s'han pogut, però, establir subfases en el conjunt del jaciment encara que sí
en alguns àmbits com veurem seguidament.

• Estructura de l'assentament

Les habitacions ocupen la part superior del tossal i una bona part dels vessants, però en
estar excavat molt puntualment no es pot precisar l'àrea que abarca, encara que podria superar
les 2 hectàrees. La disposició de les vivendes en l'esplanada superior del poblat sembla que es dis-
tribueix en dos barris a banda i banda d'un carrer central est-oest possiblement enllosat.
L'excavació de la Universitat de Barcelona s'efectuà en aquest indret, descobrint cases no-regulars
de planta rectangular molt allargada.

En aquesta zona el poblat estava en plena vida en els segles IV i 111 a.C, en canvi les exca-
vacions realitzades per l'Agrupació "La Femosa", afectaren un estrat incendiat del moment final
del poblat, amb una cultura material bastant homogènia datada al final del s.lll i principis del II
a.n.e. Aquesta zona podria correspondre a graners i rebosts (AAALUQUER 1982a, 253). No exis-
teix cap documentació gràfica de les estructures del poblat que puguin illustrar aquesta explica-
ció.

• Bibliografìa sobre el jaciment. JUNYENT 1972 i 1974; AAALUQUER I982a
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2J1. Tossal de les Tetuilles (Sidamon, ei Pla d'lír$ell)

• Localització del jaciment

El jaciment es troba en un dels darrers contraforts de la serra de Miralcamp, també a la
plana d'Urgell, a una altura d'uns 50 m. sobre la plana circumdant, i 260 m. s.n.m., en el terme
de Sidamon. El cim del tossal presenta dues cotes altes a est i oest.

• Història de les investigacions

Sembla que es va mantenir intacte fins a finals del segle passat, quan es van començar a
conrear les seves terres i s'aprofitaren les pedres tant pel poble de Sidamon com pels bancals dels
camps. Fou excavat per primer cop per J. Colominas i A. Duran i Sampere durant l'any 1915. Fins
el 1970 no es tornà a excavar, però aquell any es realitzaren de manera clandestina una sèrie de
rases que resseguien tota la plataforma superior del tossal, fins a 3 m. de profunditat. Els dife-
rents conjunts ceràmics sense context estratigràfic van ser estudiats en diferents treballs. Durant
1983 i 1984 Ü. Marí i 1. Garcés realitzaren unes campanyes d'excavació en el sector central de la
plataforma, localitzant la cisterna del poblat, i posteriorment a finals dels anys 80 s'han realitzat
una sèrie de campanyes sobre els estrats més antics dirigides per J.M. Puche i E. Sorribes.

• Fases i cronologia

S'han identificat diverses fases crono-culturals al tossal, que comencen amb indicis d'una
ocupació del bronze recent, camps d'urnes tardans i les fases antiga, plena i tardana de l'època
ibèrica.

• Estructura de l'assentament

El primer assentament de tradició del bronze recent presenta estructures d'habitació amb
murs de base de pedra i rectilínies. Durant els camps d'urnes tardans les vivendes són també qua-
drangulars, però s'observa una profunda remodelació de la zona central, en el cim occidental, on
es construeix una gran cisterna. Les excavacions més extenses continuen essent les primeres, cen-
trades en els períodes ibèrics, i donaren una gran quantitat de materials, que mostren un impor-
tant apogeu del jaciment durant el s.lll i una cronologia final del s.ll a.n.e. No es conserva però
la seva planta ni estructures,

• Bibliografìa sobre el jaciment DURAN I SAMPERE 1915; COLOM1NAS-DURAN I SAMPERE 1915-1920;
SERRA-COLOMINAS 1958-65; BARBERÀ 1964-65; PELLICER 1966; GARCÉS-MARÍ 1988; GARCÉS et al. I993a; PRIN-
CIPAL 1993.
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Notes
1 Criteris de classificació de la PAO-UNESCO (a partir de PORTA et al. 1985, 385, fïg.112)

2 Datacions realitzades per "Beta Analytic Radiocarbon Daring Laboratory" de Miami (Estats Units)

' Datacions realitzades al "Centrum voor Isotopen Onderzoek de Groningen" (Països Baixos)

^ Datacions realitzades al "Centrum voor Isotopen Onderzoek de Groningen " (Països Baixos)

5 Datació realizada al "Centrum voor Isotopen Onderzoek" de Groningen (Països Baixos)
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CAPITOL 11

L'EXPLOTACIÓ DE LA VEGETACIÓ PROTOH1STOR1CA
PER PART DE LES COMUNITATS HUMANES

DADES DE L'ESTUDI ARQUEOBOTÀN1C
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Al llarg de la Prehistòria i de la Protoh¡stòria les comunitats humanes han obtingut la
major part del seu menjar, el combustible i els recursos tecnològics de la recol·lecció de les plan-
tes silvestres i de l'agricultura. Les restes vegetals tenen un lligam directe amb aquests sistemes
perquè són la materialització actual d'aquelles activitats. Aporten la informació bàsica necessària
per qualsevol intent d'apropament al coneixement de l'agricultura prehistòrica.

Des del 1989 s'està duent a terme a la plana occidental un projecte d'estudi arqueobotà-
nic, en concret de llavors i de fruits, per a conèixer la relació entre les comunitats humanes
prehistòriques i protohistòriques (principalment) i el seu entorn vegetal, igualment estudiat per
altres disciplines com l'antracologia i la palinologia, que s'estan introduint paulatinament. Com
veurem seguidament el mostreig sistemàtic de tots els jaciments factibles és molt important per
obtenir dades el més acurades possibles, amb una representació cronològica i geogràfica suficient
per a realitzar una síntesi regional.

No obstant i així, com altre tipus d'estudis es poden fer a partir de materials o d'infor-
macions d'excavacions passades, en l'estudi arqueobotànic hem de comptar quasi només amb les
excavacions que s'estan realitzant actualment. Per tant la quantitat i varietat dels jaciments estu-
diats en aquest capítol no és producte d'una tria volontària sinó de les circumstàncies de la recer-
ca de camp en aquesta zona. El baix nombre d'intervencions arqueològiques que s'efectuen impli-
ca una quantitat no gaire elevat de jaciments estudiats arqueobotànicament, a més de la manca
de pressupostos per a aquest tipus d'estudis, amb que compten els equips que intervenen.

Tanmateix en els darrers anys s'estan donant a conèixer diverses publicacions on es trac-
ta monogràficament sobre l'alimentació i l'agricultura a la plana occidental catalana durant la
Protohistòria (ALONSO 1992b, ALONSO-BUXÓ 1989 i 1995, ALONSO et al. 1997), a part de la
tesi de llicenciatura de l'autora llegida en 1992 (ALONSO 1992a). Una part d'aquests treballs es
comentarà també resumidament en aquest treball, al pertànyer a un projecte de recerca global
sobre la plana occidental.

El fet és que aquesta manca d'intervencions programades, que sembla s'agreujarà en els
propers anys, incidirà evidentment en el nombre d'estudis realitzats per una part, i també exigirà
un canvi d'orientació que ens obligarà a treballar molt intensivament amb les excavacions
d'urgència. En aquest mateix treball per exemple quatre dels jaciments estudiats han estat mos-
trejats en campanyes d'urgència o restauració, sense que s'hagi ralentitzato destorbat el procés
d'excavació normal.

El material tractat en aquest capítol està compost principalment de restes de llavors i de
fruits carbonitzats que es conservaven en el sediment. En alguns casos vàries de les restes s'havien
conservat gràcies a la seva mineralització, el que s'explicarà en el seu moment. Sobre els fenòmens
que poden influir en la conservació de les llavors i altres aspectes de metodologia i de la tècnica
de la disciplina vegeu Buxó 1990.
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APARTAT I, METODOLOGÍA AROJ,IEOBOTÀN1CA

1. Els jaciments estudiats ï les seves circumstàncies d'excavació

En la recerca arqueobotànica els aspectes metodològics són bàsics per poder realitzar una
interpretació correcta dels resultats. Aquesta interpretació s'ha de basar no només en les seves
característiques intrínseques com a conjunt de llavors i de fruits (espècies, biometria, tipus de
restes...), sinó també en el seu context arqueològic, en el sistema de mostreig i de tractament, el
tipus de quantificació, etc...

En els casos de la recollida d'una mostra puntual - per exemple només en una estructu-
ra o en una concentració dins el conjunt d'un jaciment -, el material arqueobotànic que per una
part ens aporta certa informació, perd interès per a l'investigador en no ser correlacionable ni
amb el conjunt del propi jaciment, ni amb la resta de jaciments en els que s'ha dut a terme un
mostreig sistemàtic. Per aquesta causa un dels factors més importants per a poder realitzar un
estudi arqueobotànic acurat és una recollida de mostres sistemàtica, en diferents indrets del jaci-
ment, diferents estructures, tipus de sediment..., el que ens ajudarà també a entendre aquests
conjunts arqueològics.

Com veurem, aquesta actuació sistemàtica requereix però un esforç continuat durant les
diverses campanyes d'excavació d'un jaciment. Un dels sistemes es basa en la presència constant
d'una persona encarregada de recollir les mostres i tractar-les, si es possible, a la mateixa excava-
ció. La coordinació dels sistemes de mostreig de diverses disciplines (carpologia, antracologia,
malacofauna i microfauna.,.), permet una actuació ràpida i intensiva alhora, ja que s'evita la
diversificació de les mostres i la complicació en el registre.

Un jaciment paradigmàtic a Catalunya en aquest sentit ha estat el de Els Vilars (Arbeca,
les Garrigues), on s'ha mantingut fins ara aquest tipus de sistema organitzatíu durant set cam-
panyes consecutives, el que ha permès obtenir una informació completa sobre les diverses fases
i zones del poblat, així com un registre variat de restes arqueobotàniques i arqueofaunístiques.

La intervenció exemplar seria la que concentraria durant el temps d'excavació la totalitat
d'investigadors interessats, de manera que el mostreig seria realitzat directament per l'especialis-
ta de la matèria concreta. Tanmateix aquesta possibilitat és difícil per diverses raons com per
exemple la situació laboral dels investigadors (que en molts casos han de treballar en matèries no
relacionades amb l'arqueologia), la coincidència en el temps de les excavacions, i sobretot la
manca de pressupostos de que disposa la recerca arqueològica. Per tant la solució d'una recollida
conjunta de les mostres de les diverses disciplines i el seu tractament en la mateixa excavació sem-
bla pràctica i dóna bons resultats, sobretot en jaciments excavats en extensió que generen grans
quantitats de sediment. Aquest mètode s'aplica des de fa una dècada al jaciment de Lattes
(Hérault, França) (PY 1989; BUXÓ 1991a) i actualment està en marxa també en altres jaciments
catalans.

No obstant això, no sempre és possible l'aplicació d'aquest sistema organitzatiu, que
requereix també d'unes determinades condicions de pressupost i d'infraestructura, i molt fre-
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qüentment les mostres són tractades temps després de ser recollides. Aquestes diferències cir-
cumstancials, doncs, queden reflexades en els resultats dels jaciments estudiats, sobretot en la
diversificació i la intensificació del mostreig, ja que el fet de no tractar-se el sedimenten el mateix
moment implica una reducció del nombre de mostres i del seu volum (sobretot per qüestions
d'emmagatzematge i transport).

Realitzem aquests comentaris perquè aquests casos queden reflexats en els estudis arque-
obotànics que veurem en aquest apartat. Les diverses excavacions tenen característiques concre-
tes i per les causes esmentades més amunt no ha estat possible aplicar en totes el mateix siste-
ma de mostreig, ni sobretot una experimentació específica. Veurem com els jaciments de Els
Vilars, Minferri i Roques del Sarró són els que han suportat un mostreig més intensiu, tot apli-
cant-hi tests experimentals sobre un bon nombre d'unitats estratigràfiques.

Les circumstàncies dels equips de recerca de cada jaciment difereixen i creiem que és
important esmentar-les:

- Els Vilars: excavació programada de la Universitat de Lleida, jaciment central del
projecte "Territorio)? asentamientos en la primera Edad del Hierro y Época ibérica en la
Cataluña Occidental " finançat per la DGICYT (PS92-0148), on s'ha intervingut interdisci-
plinàriament entre 1989 i 1995;

- Minferri: excavació d'urgència dividida en diverses campanyes, on s'ha intervin-
gut interdisciplinàriament entre 1993 i 1995 gràcies a la col·laboració entre la Universitat
de Lleida i la Generalitat de Catalunya; el jaciment també queda inclòs dins el projecte
DGICYT abans esmentat;

- Roques del Sarró: excavació d'urgència realitzada entre 1994 i 1995, la interven-
ció interdisciplinària es dugué a terme gràcies a la col·laboració entre la Universitat de
Lleida i l'Ajuntament de Lleida;

- Masada de Ratón: excavació programada amb pocs medis. La recollida de mos-
tres fou sistemàtica encara que no va ser possible fer-ne el tractament a l'excavació; només
s'actuà interdisciplinàriament durant poques campanyes degut al retall pressupostari de
la Diputación General de Aragón;

- Tozal de los Regallos: campanya de consolidació del jaciment excavat anys enre-
ra, que permeté la intervenció en petits indrets on encara quedava sediment arqueològic;
s'intervingué interdisciplinàriament encara que tampoc fou possible un tractament
durant l'excavació, ni un mostreig sistemàtic;

- La Colomina 2: excavació d'urgència realitzada el 1988 on els excavadors recolli-
ren diverses mostres puntuals que han estat tractades anys desprès de la intervenció;

- Genó: excavació programada duta a terme en els anys 70 i 80 on es recollí una
mostra puntual, tractada anys després.

Hem de tenir en compte doncs aquestes circumstàncies, que queden reflexades en l'apro-
fundiment de la recerca arqueobotànica de cada jaciment i també en el pes que suposaran en la
interpretació global de l'aprofitament dels recursos vegetals en la plana occidental catalana.
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2. Metodologìa: recollida t tractament de les mostres, identificació t
qnantífícació

2.1. Implicacions de l'estudi regional

Degut a les circumstàncies d'excavació que hem comentat espai adés, les dades obtingu-
des no són del tot homogènies, i per poder obtenir una visió global haurem de treballar amb elles
com si es tractés d'un sol conjunt. Per això ha calgut homogeneïtzar la metodologia de tractament
i de la quantificació dels resultats:

- La utilització dels mateixos sistemes de tractament ja uniformila en certa mane-
ra el registre. Com concretarem més endavant existeixen diversos tipus de tractament de
mostres, però totes les estudiades en aquest treball han estat tractades de la mateixa
manera, amb aigua, per flotació o columna de garbells, i amb les mateixes llums de malla,
generalment 5, 2-1, 0,5, pel que a tots els jaciments s'han pogut recuperar restes dels
mateixos formats.

- També és important utilitzar els mateixos criteris per a la identificació i quanti-
ficació de les restes, i quedin especificats, a l'igual que convé uniformitzar els resultats
obtinguts per poder comparar mostres de talla desigual, mostres que difereixen en les cir-
cumstàncies de deposició o de preservació ... etc. Per paliar les possibles diferències s'uti-
litzen diversos mètodes com els de les densitats, els percentatges, les proporcions, els
índexs que comparen diverses categories de materials... (MILLER 1988), a part d'altres
més simples com el de la presència/absència.

Per tot això si es pretén realitzar un estudi regional és essencial tenir tots aquests aspectes
en compte, el que implica la necessitat d'incloure en aquest treball la pormenorització dels mèto-
des i sistemes utilitzats en els diversos passos de la recerca arqueobotànica realitzada i que pre-
sentem tot seguit.

*

2.2. Recollida de mostres; aspectes teòrics ï experimentals

2.2.1. Sistemes de recollida de mostres utilitzats en arqueobotànica

Existeix un àmplia bibliografia arqueobotànica preocupada per la recollida de mostres i
els aspectes que envolten la representativitat de cada mètode (vegeu per exemple VEEN-FIELLER
1982; AAARINVAL 1986; PEARSALL 1989, 95-102; BUXÓ 1990 i 1993, JONES 1991; amb la biblio-
grafia anterior). En la nostra tesi de llicenciatura ja vàrem tractar aquest tema (ALONSO 1992a,
112-116) i actualment només presentarem una síntesi dels diversos mètodes existents:

1. Mostra fortuita o puntual: no es considera cap estratègia de mostreig i es recu-
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lien únicament les restes visibles a l'excavació. Com a conseqüència només es detecten
concentracions de material o restes de gran mida (com els fruits tipus glans o altres).
També es poden recollir mostres puntualment en algun indret de l'excavació que es con-
sidera que donarà bons resultats.

2. Recoliida de la totalitat del sediment excavat es garbella directament tot el sedi-
ment extret a l'excavació. Aquest mètode s'utilitza per recuperar petits fragments de cerà-
mica, indústria lítica o metal·lúrgia, però en el moment en què s'ha de tractar el sediment
amb garbells de llum de malla millimètrica (2 ó 0,5 mm.), com és el cas de la recupera-
ció de restes de llavors i de fruits, aquesta solució és fa inviable. Potser utilitzada però per
estructures o conjunts concrets de material.

3. Mostra localitzada: el mostreig parteix del coneixement previ o de suposicions
sobre la població que s'ha de mostrejar, com seria el cas d'un vas reblert de llavors.
Evidentment, és necessari que aquestes estiguin ben fundades.

4. Mostra a intervals: es basa en l'espaiament uniforme d'una població, pel que la
mostra es recull per exemple, en intervals del volum excavat, per exemple 10 litres de cada
100.

5. Mostra probabilistica o aleatòria: la probabilitat de que la mostra reflexi la
població de la qual prové potser calculada estadísticament, per exemple el 10% del total
del sediment de cada unitat estratigràfica, que no té perquè estar recollida espaiadament.

6. Recollida d'un volum constant en cada estrat, independentment del volum
total d'aquest. La recollida es pot fer seguint una seqüència estratigràfica (columna estra-
tigràfica. En aquest cas la comparació a nivell de densitat de restes és fàcil, però no té en
compte els diversos contexts ni la major riquesa d'alguns nivells, pel què en jaciments
amb poques restes es perd una informació valuosa.

7. Mostra estimativa: es basa en la recollida d'un volum constant (test) per a cada
unitat estratigràfica que serveix per poder cal.librar la riquesa d'informació d'una unitat
estratigràfica o context específic. Aquest permet per un costat augmentar el volum trac-
tat en cas d'una elevada densitat de restes a fi de recuperar el màxim d'informació, Í per
l'altre obtenir dades de tots els tipus de nivells i d'estructures presents al jaciment.

Tots aquests mètodes excepte el primer poden ser considerats sistemàtics perquè intenten
apropar-se a la població real de llavors i de fruits conservats en un jaciment d'una manera sis-
temàtica, un cop desestimada la possibilitat d'un tractament total del sediment. No tots tenen
el mateix grau de fiabilitat i en molts casos és necessària una combinació de dos mètodes (per
exemple el 2 i el 5 VEEN 1984, 195).

El fet de recollir sediment de tots els contexts arqueològics apareguts en un jaciment,
encara que no tots es presentin igualment rics quantitativament o qualitativament, permet tre-
ballar amb les dades obtingudes de manera sincrònica i diacrònica, a més d'obtenir informació
sobre un possible ús diferencial de l'espai.
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El mètode estimatiu (7), combinat amb la recollida total del sediment (2), és l'utilitzat
principalment per nosaltres i es basa en diverses experiències realitzades principalment al jaci-
ment de Lattes (Hérault, França) i també a l'Illa d'en Reixac (Ullastret, Baix Empordà) (BUXÓ
1988, 1989b, 1991 a, 1992a i 1993).

Sintèticament es basa en la recollida d'un test, regularment 20 litres de sediment, que es
tracta immediatament i permet decidir l'in tetes o no d'intensificar el mostreig sobre aquell nivell
en concret. En el cas de que el test doni un resultat negatiu, la continuïtat es desestima, en el cas
contrari, si la densitat de restes és elevada (i en alguns casos segons les característiques del con-
text arqueològic) s'augmenta el volum de la mostra tantes vegades com es consideri convenient
mentre la relació esforç/informació obtinguda segueixi sent positiva.

Per altra part la majoria de fets arqueològics, sobretot estructures amb una funció especí-
fica, com llars, forats de pal, fosses, cubetes..., es recullen i tracten en la seva totalitat. En alguns
casos, com veurem seguidament, també es pot realitzar un test dins una estructura, ja que pot-
ser el volum de sediment que conté és elevat i les dades obtingudes no són suficients pel què es
pot desestimar el tractament de tot el sediment.

Aquest sistema presenta una sèrie d'avantatges:

- Un de clar és la seva flexibilitat ja que s'adapta a tot tipus de jaciments i a les
característiques específiques de cada estrat o nivell. Es realitza la recollida de mostres
segons la natura de l'estrat i la seva interpretació arqueològica, de manera que no es mos-
treja de la mateixa forma un rebliment antròpíc d'una habitació que una estructura de
combustió i els estrats relacionats amb ella. D'aquesta manera cada estrat de cada jaci-
ment es tracta de manera individualitzada, però seguint unes pautes comunes.

- Una altra avantatge és que per un costat aplica un mostreig "extensiu ", ja que es
recull un ampli ventall de mostres que reflexen totes les activitats i tipus de deposicions;
mentre que al mateix temps en alguns casos es posa en pràctica un mostreig "intensiu"
sobre un context ric en restes, de manera que pot arribar a recuperar la totalitat del sedi-
ment que hi està relacionat.

però també alguns desavantatges com" l'esforç que pot suposar el rentat de grans quanti-
tats de terra en el cas que sigui necessari.

L'aplicació d'aquest sistema implica també la presència d'una persona dedicada a la reco-
llida i tractament de les mostres en el jaciment, a més d'una infraestructura bàsica (com per
exemple una màquina de flotació).

Seguidament comentarem els aspectes específics i l'aprofundiment metodològic que s'ha
realitzat a la plana occidental catalana a partir d'aquest sistema.
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2.2,2. Resultat dels sistemes de mostres aplicats a la plana occidental catala-
na

En aquest treball estudiem arqueobotànicament restes procedents de 6 jaciments 3 d'ells
presenten mostres puntuals i 3 mostreig sistemàtic:

- Genó: mostra puntual [1 mostra, 40 1. de sediment tractats].

- La Colomina: vàries mostres puntuals recollides en nivells cendrosos [4 mostres,
50 1. de sediment tractats].

- Tozal de los Regallos: vàries mostres puntuals recollides en nivells amb matèria
orgànica [6 mostres, 81,5 I. de sediment tractats].

- Els Vilars: mostreig sistemàtic estimatiu i en casos concrets recollida total [150
mostres, 4.845,5 1. de sediment tractats],

- AAinferri: mostreig sistemane estimatiu i en casos concrets recollida total [110
mostres, 3.856 1. de sediment tractats],

- Masada de Ratón: mostreig sistemane d'un volum constant (201.) i en casos con-
crets recollida total [15 mostres, 317 I. de sediment tractats].

- Roques del Sarró: mostreig sistemane estimatìu i en casos concrets recollida total
[17 mostres, 643 I. de sediment tractats].

El mostreig sistemàtic ha permès obtenir bons resultats en jaciments relativament pobres
en restes com Minferri o Els Vilars, on només en estructures o nivells puntuals s'ha observat una
densitat de restes important. Aquesta manca de material obliga a un mostreig més acurat i més
intensiu, incrementant-se l'esforç necessari per obtenir un nombre de restes representatiu. La
pobresa arqueobotànica és un fet comú en els jaciments arqueològics de la Mediterrània occi-
dental.

• El test Els Vilars, Minferrí i Roques del Sarró

El "test" és una mostra exploratoria per unitat estratigràfica, que es recull de manera loca-
litzada o dispersa, segons les característiques del nivell o de l'estructura (BUXÓ 1993). La utilit-
zació d'aquest test ve donada per l'interès per recuperar de manera representativa les restes dis-
perses en estrats com reompliments o nivells de sòl, on a primera vista n'hi ha poques, i a més
s'ha de seguir el rinne d'excavació en extensió, que genera gran quantitat de sediment, com és el
cas de les excavacions de Lattes i Illa d'en Reixac on s'originà aquest mètode (BUXÓ 1988,1989b,
1991ai 1993).

En adoptar aquest sistema en altres excavacions cal fer petites modificacions per adaptar-
lo a les característiques específiques de cada jaciment, com la riquesa en material, el coneixement
de l'etapa cronològica a la que pertany o de la zona mostrejada.
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VILARS
UÈ

2172
2173
4209
4211
4224
4236
4238
4244
4245
4247
4250
4273
4281
4285
4293
4302
4307
4324
4326
4351
4360
4361
4367
4394
4461
4465
4467
4468
4470
4481
4484
4485
4486
4518
4520
4523
4531
4533
4538
4539
5003
5004
5006
5007
5008
5009
5010
6027
6030
6031
6047
6052
6058
6059
6067
6079
10008

0010
0011

10014
11002
11008
11011

1016
12002
12008
13011
13012
13013

Sccto

4
2
5

14A
6
4
5
4
7
7
6

14A
6

14A
7
7

16A
16A
16B
ISA
ISA
12

13B
I4B
13B
13B
13B
!5B
14A

1
15B

1
1

14A
14A
14A
14B
14A
A2
A2
F2
02
C2
B2

6
6
6
12
10
7
6
7
6
2
2
3
2
2
1
2

2B
1
1
3
4
2

Fet

P-8

~POO~

LL-33

P-46
P-32
P I I
P-51
P-52
P-57

P-54

P-214

P-240
P-258

P-256

P-266
P-271

P-279

EE-151
EE-151
EE-I51

EE-185
FR-177

EE-151

Tipus UÈ
Reomplimem
Reompliment

Nivell d'ocupació
Reompliment
Reompltmem

Nivell d'ocupació
Niveìì d'ocupació

Preparació de la llar
Reompliment
Reompliment
Reompliment

Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació

Reomplimenl
Nivell d'ocupació

Reompliment
Preparació del paviment

Reompliment
Nivell d'ocupació

Reompliment
Reompliment

Nivell d'ocupació
Llentia puntual, ocupació
Preparació del paviment

Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació

Nivell basal V 0. natural?
Reompliment
Reomplimeni

Bossades matèria orgànica
Reompliment

Nivell d'ocupació
Nivell d'ocupació

Reompliment
Nivell d'ocupació
Nivel d'ocupació

Reompliment
Reompliment pedres carrer
Reompliment pedres carrer
Reompliment pedres carrer
ReompHmeni pedres carrer

Procedenciad'enderrocs
Reompliment pedres carrer
Reompliment pedres carrer
Reompiimení de l'estructura
Reompliment de l'estructura
ïeomplimenl de l'estructura

Reompíiment
Nivell d'acumulació
Reompliment EE

Possible volta caiguda
Nivell d'acumulació

Cegament de l'obertura

Nivell d'acumulació
Acumulació restes cremades

Acumulaciócendrosa
Acumulació restes cremades

Reompliment
Reompliment

Nivell d'utilització
Nivell d'utilització

Capa cendrosa enllosaí carrer
Reompliment
Reompiimení
Reompliment
Reompiímcnt

Test
vol
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
20!
201
201
201
201.
201
201.
201.
201.
201.
'201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
201.
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Fig. II. 1.- Taula explicativa de les mostres tipus test tractades al jaciment de Els Viiars, amb els resultats obtinguts
en els casos en que s'ha augmentat el volum de sediment mostrejat a la mateixa UE.
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Fig. II. 2.- Taules explicatives de les
mostres tipus test tractades al jaci-
ment de Minferrt i Roques del
Sarró, amb els resultats obtinguts
en els casos en que s'ha augmentat
el volum de sediment mostrejat a
la mateixa UE.
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Nosaltres considerem tres tipus de resultats donats per una mostra test:
•

- test nul: és la mostra que no proporciona cap resta de llavors o de fruits;

- test negatiu: la mostra que conté material però de la qual no es considera
necessari augmentar el volum;

- test positiu: el nombre de restes recomana la intensificació del mostreig.

Aquesta estimació es realitza generalment per l'examen a ull nu del garbell de llum de
malla de 2-1 mm, en el què es recuperen principalment les restes de plantes conreades.

Un dels aspectes que pot variar segons els jaciments, la zona o l'estructura que s'estigui
mostrejant és la quantitat de restes considerades representatives per a decidir si un test de 20
litres és positiu o no. Per exemple al jaciment de Els Vilars oscil.Ia al voltant d'un mínim de 15 ó
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Fig. II. 3.- Resultats de les UE amb una intensificació de mostra - segons el nombre de restes recuperades, el nom-
bre de restes identificades i els taxons determinats - en els jaciments de Els Vilars, Minferri t Roques del Sarró.
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20 restes, però en alguns casos és molt inferior, en fases poc riques corn per exemple Vilars O o
Vilars I (fig. 11.1). El mateix succeeix a Minferri o a Roques del Sarró, extremadament pobre en
restes, on el sol fet de la presència d'alguna resta incitava a l'intensificació de la mostra (fig. I1.2).

En la majoria de casos el resultat de la intensificació de la mostra resulta positiva, sobre-
tot en nombre de restes recuperades, encara que en unitats estratigràfiques concretes el percen-
tatge de restes del test pot ser superior a les proporcionades en augmentar la mostra, que en
algun cas pot no donar-ne cap (MIN UE 6002) (fig, 11.3). El mateix succeeix amb el nombre de
restes identificades (és a dir que permeten adscriure-les a un gènere o espècie determinada ano-
menada taxo). En alguns casos la intensificació de la mostra pot no donar cap resta identificable
(VI UE4470), o contràriament representar quasi el 100% d'aquestes (VI UE6067), però general-
ment augmenta prop del 60% (fig. II.3). La importància d'obtenir un nombre representatiu de
restes identificades, presenta evidentment un interès en la qualitat de la informació i un augment
de les possibilitats de conèixer les característiques de les llavors o dels fruits de les espècies recu-
perades.

Quant als taxons identificats els percentatges varien i per exemple en la majoria de les UE
de Els Vilars augmenten només entre un O i un 30%, encara que també en alguns casos repre-
senten el 100%. Més positiva és la relació en les mostres de Minferri o Roques del Sarró (fig. 11.3).
De tota manera en jaciments d'aquest tipus on també és característica la reduïda varietat de
taxons, la majoria d'intensificacions es veuen recompensades per el esforç.

Per altra costat el nombre de tests nuls és bastant elevat, a Minferri representa quasi el
50% i a Els Vilars aproximadament una tercera part dels tests (fig. 11.4). Per altra banda el per-
centatge de tests negatius sòl ser superior al dels positius, que representen una mica menys d'una
tercera part del total de tests en els dos jaciments esmentats. També una tercera part dels tests
negatius presenten restes identificables que donen entre 1 i 4 taxons per mostra, mentre que en
augmentar el volum dels tests positius el nombre de taxons augmenta entre 1 i 5, amb casos
excepcionals que sobrepassen llargament aquests nombres (fig. II.4).

A Minferri l'estratègia de mostreig varià quelcom en la tercera campanya. En un principi
es recollia una mostra test per cada unitat estratigràfica de cada estructura excavada. És un jaci-
ment arrassat a un nivell una mica inferior al nivell de sòl antic i per tant només ens han arribat
les estructures excavades en aquest. Degut a l'alt percentatge de tests nuls i negatius (fig. 11.4),
juntament amb la recuperació d'algunes estructures amb una alta densitat de restes que interes-
sava mostrejar i tractar intensivament per recuperar el major volum d'informació, vàrem decidir
reduir el nombre de tests. Actualment només es realitza un test per estructura, excepte en les que
presenten sediments rics en carbons i matèria orgànica, susceptibles de ser positius. Aquesta
variació ens ha permès obtenir informació per a cada tipus d'estructura (que és la unitat que uti-
litzarem després per comparar els resultats) amb un esforç menor, que per altra banda el cana-
litzem cap a les estructures més riques.

El fet és que la utilització d'aquests tests ens ha permès obtenir una informació impor-
tant de tots els estrats d'un jaciment, independentment de la seva natura, d'una manera pràcti-
ca que no ha afectat el rinne d'excavació, ni en les intervencions programades ni en les d'urgèn-
cia.
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jtr mostn
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Fig. II. 4-.- Resultats dels tests realit-
zats a Els Vilars i Minferri, segons
el percentatge de restes identifica-
bles i els taxons determinats.

• Tipus de mostres

Independentment de què es tractí de tests o no, les mostres poden ser recollides de diver-
sa forma dins una mateixa U E:

- mostres disperses: es recull el sediment de tota la unitat estratigràfica, tant en la
seva extensió com en la seva potència, de manera que la mostra és representativa del con-
junt. S'utilitza generalment en el mostreig de reompliments o de nivells de sòl. La totali-
tat dels tests pertany a aquest tipus.

- mostres concentrades: és el mostreig del sediment que conté una concentració de
llavors dins una UE concreta. No representa tota la unitat sinó un fet puntual, que per
altra banda no té la suficient entitat com per a convertir-se en UE. Es pot tractar per
exemple d'una taca de carbons en un paviment.

- mostres aïllades: restes que es troben de manera aïllada generalment en el curs
de l'excavació, per exemple fruits de mida suficient com per veure'ls a simple vista (com
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Fig. II. 5.- Percentatge de cada tipus de recollida de mostres en els jaciments de Els Vilars, Minferri i Roques del Sarró,
indicant les mostres "test" dins les de tipus dispers
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les glans) i que recull directament l'excavador en un estrat en el què es trobarien disper-
ses.

- mostres totals: es recull la totalitat del sediment, generalment en unitats estra-
tigràfiques que pertanyen o estan en relació amb estructures o fets arqueològics; forats de
pal, fosses, llars, cubetes de recollida de cendres, clavegueres, forns, etc... Parlarem d'elles
monogràficament en un dels punts següents.

En la majoria de jaciments amb una recollida de mostres sistemàtica les mostres més
corrents són les disperses, variant el percentatge de mostres totals segons el nombre d'estructu-
res localitzades al jaciment (fig. 11.5). Per exemple a Els Vilars el percentatge d'aquestes últimes és
més elevat que en els altres jaciments, a causa de què es tracta d'un hàbitat ben conservat on es
recuperen tot tipus d'estructures que no contenen gaire sediment i que es poden tractar en la
seva totalitat. En canvi les estructures de Minferri contenien grans volums de sediment, en la
majoria de casos no tractables totalment. El nivell d'arrasament i la pobresa de les mostres es veu
reflexat a Roques del Sarró en el elevat percentatge de tests, en la seva majoria negatius o nuls
(fig. 11.5). Els tipus concentrat, aïllat i total es poden donar en jaciments sense mostreig sistemà-
tic.

En alguns casos pot ser interessant recollir les mostres després de quadricular l'extensió
de la UE amb l'objectiu de reconèixer concentracions de material o organitzacions concretes d'a-
quest, que no es poden observar a simple vista. Per exemple en la UE 10010 de Els Vilars, es reco-
llí una mostra de manera total per m2, en un estrat molt ric en carbons i llavors, per intentar
recuperar un possible arranjament del material per espècies o tipus de restes (vegeu apartat 111
fig. 11. 77).

La importància de conèixer el tipus de mostra ve donada sobretot per la implicació que té
en el moment d'interpretar les dades proporcionades per les restes. Un conjunt de material dis-
pers per un sòl s'ha d'interpretar de diferent manera que un altre en relació amb una estructura
de combustió o acumulat com deixalla en un espai obert.

• Resultatsegons els tipus d'UE

Només podrem comentar aquests resultats en els casos de Els Vilars i Roques del Sarró, ja
que les característiques del jaciment de Minferri, que hem explicat en l'apartat anterior, fan que
quasi la totalitat de les UE excavades siguin reompliments relacionats amb estructures soterrades,
i per tant no s'haguin pogut mostrejar nivells de sòl o altres.

A Els Vilars els resultats més positius s'han obtingut dels nivells d'ocupació (en relació
amb sòls i paviments) i dels nivells d'acumulació (acumulacions de matèria orgànica en habita-
cions o espais oberts), ja que un alt percentatge de les mostres han donat resultats, no tant així
les estructures (fig,ll.6). De tota manera dins de cada tipus d'UE les diferències són molt marca-
des i són casos concrets els que fan pujar les mitjanes. Per exemple en el cas dels nivells d'acu-
mulació la mitjana és d'una densitat de restes de 20,9 per cada 10 I. de cada mostra, mentre que
la mediana és de 5,6, ja que hi ha diferències entre resultats d'0,5 a 71,4 de densitat (fig. II.6). El
mateix succeeix amb les estructures. Les diferències no són tan marcades, però, en el nombre de
taxons identificats.
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ELS VILARS

Total
litres rentats
densitat per 10 litres
n" taxons

ESTRUCTURES
mitj

47
27

12,4
3

med min
4 1
13 1
5,0 0,8
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màx
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115
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18
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litres rentats
densitat per 10 litres
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litres rentats
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mitj
23
38
5,2
2

NIVELLS
mitj

14
29
7,7

1

NIVELLS
mitj
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94

20,9
4

med min
7,5 1
20 8
3,5 0,3

1 0

D'OCUPACIÓ
med min

8 1
20 2
3,0 0,8

1 0

màx
156
235
16,5
6

màx
74
90
40
6

D'ACUMULACIÓ
med min
13,5 1
20 12
5,6 0,5
2 0

màx
5554
778

71,3882
28

Fig. II. 6. - Resultats del mostreig
segons el tipus de UÈ al jaciment de
Els Vilars

A Roques del Sarró, encara que el nombre de mostres és molt inferior, els resultats per a
la fase ibèrica són similars als de Els Vilars, sobretot pel que respecta les mostres en relació amb
les unitats lligades a estructures i els reompliments. En canvi els nivells de sòl han donat pitjors
resultats (fig. 11.6). En aquest jaciment s'observa una gran diferència entre la seva fase ibèrica i la
de l'edat del bronze, deguda segurament a la diferent funció de l'ocupació en una època i l'altra
i que tractarem al presentar els resultats.

Per tant veiem com pot haver diferències entre els jaciments sobre el tipus d'estrat que
dóna millors resultats, i per tant no es pot considerar una norma per a tots ells sinó que en
aquest sentit el mostreig s'ha d'adaptar a les característiques de l'assentament. Des d'un altre
punt de vista es reafirma l'interès en mostrejar tot tipus d'estrat, si més no, en les primeres fases
o campanyes, com per exemple els nivells de reompliment.

De la mateixa manera que el tipus de mostra ens podia ajudar a fer l'interpretació de les
restes que contenia, evidentment el tipus d'estrat també està directament relacionat amb la tafo-
nomia de les restes recuperades.

• Mostreig d'estructures

Com hem vist una de les premisses d'aquest sistema de mostreig és la recuperació del
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total del sediment contingut en una estructura (o fet), sempre i quan aquest volum no sigui tant
elevat que pugui fer que la proporció entre l'esforç i els resultats esdevingui negativa. Per això en
molts casos les unitats estratigràfiques de les estructures són també testades.

En els jaciments mostrejats sistemàticament a la plana occidental ens hem trobat amb els
següents tipus d'estructures: armaris (AR), cubetes (CB), clavegueres (CL), estructures sense fun-
ció determinada (ES), estructures d'emmagatzematge (EE), enterraments (EN), forats de pal
(FO), fosses (FS), fosses de combustió (FC), forns (FR), llars (LL), suports de contenidor (SC), sit-
ges (SJ) i vasos enterrats (VE), L'heterogeneïtat d'aquestes fa que la seva resposta al mostreig sigui
diversa, al mateix temps que el volum de sediment que continguin també pugui ser molt dife-
rent, per exemple entre un forat de pal i una sitja. Una altre factor a tenir en compte és el nom-
bre d'unitats estratigràfiques susceptibles d'aportar mostra en una mateixa estructura: un forat
de pal normalment només conté un estrat de colmatació, en canvi una sitja en pot tenir varis i
un forn presentar-se més complex.

No totes aquestes estructures apareixen amb la mateixa freqüència, les més corrents són:
les llars, les fosses i els forats de pal (fig. 11.7). Algunes són característiques d'un tipus de jaciment,
com les estructures excavades al sòl i sense funció determinada que apareixen a Minferri. Aquest
jaciment també és l'únic que ha permès excavar sitges.

Un altre cop hem de verificar que cada jaciment pot donar resultats diferents com es pot
vegeu en el cas de les llars a Roques del Sarró (fig. 11.7). Tanmateix observem també fets comuns,
per exemple la manca de resultats en la majoria de forats de pal que fa que el mostreig d'aquest
tipus de fet pugui ser desestimat en properes campanyes, així com l'interès en seguir mostrejant
les llars o les fosses. A Minferri, per altre costat, es reflexa la importància de les sitges per obte-
nir resultats.

En el moment d'afrontar la interpretació d'un conjunt de material és important refle-
xionar en cada cas sobre la possible provinença de les restes recuperades, ja que en la majoria dels
casos el sediment excavat no es correspon amb la utilització primària de l'estructura.

• Existeix un volum òptim de mostra?

L'obtenció d'un volum òptim de mostra que ens permetés realitzar el mostreig amb la
possibilitat de conèixer per avançat els resultats aproximats de cada jaciment, seria de gran utili-
tat, però com veurem a continuació és molt difícil arribar a aquesta premissa.

Per verificar la representativitat de la recollida d'un volum de sediment constant, així com
del sistema de test i del volum mínim requerit per a una recuperació d'informació vàlida, en tres
casos es rentà la totalitat del sediment provinent de una unitat estratigràfica en fraccions de 10
1.: VI UE 6077 i UE 6080 i MIN UE 6004. Aquestes observacions es realitzen exclusivament a par-
tir de les restes recuperades en el garbell de 2-1 mm., ja que són visibles a simple vista durant el
tractament i poden guiar l'investigador durant el procés de la mateixa excavació, mentre que les
restes dels garbells més petits requereixen una tria més laboriosa que precisa microscopi i gene-
ralment no es pot realitzar durant l'excavació.
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Els resultats d'aquests experiments es reflexen en els gràfics de la figura 11.8, que tenen en
compte 3 variables, el nombre de restes recuperades, el nombre de restes identificades i el nom-
bre de taxons. Per a VI 6077 es tractaren 80 1. de sediment, per a VI 6080,100 1. i per a MIN 6004,
50, com hem dit en fraccions de 10 1. i pel mètode de la columna de garbells.

Quant al nombre de restes recuperades, és proporcional a l'augment del volum de la mos-
tra. En les dues mostres de Vilars el nombre de restes recuperades en un volum de 20 1. repre-
senten al voltant del 13% del total de les restes, mentre que en el cas de Minferri representa prop
del 50%. Aproximadament el mateix succeeix si tenim en compte només les restes identificades,
si bé en VI 6080, el percentatge per als 20 1. és de 21,74. En aquests casos el nombre de restes iden-
tificades es correlaciona amb el nombre de restes recuperades.
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És el nombre de taxons identificats, la variable que ens dóna més informació sob're el
comportament de les mostres, encara que observem que tampoc en tots els casos succeeix el
mateix. En la mostra MIN 6004, amb 20 1. de sediment tractat ja s'havia recuperat el 100% dels
taxons que contenia la mostra, mentre que a VI 6080 el 100% l'obtenim amb 601, i a VI 6077 amb
801.

Per tant sembla que la recuperació d'un volum constant no reflexaria la realitat de cada
mostra, mentre que una valoració dels resultats d'un test en cada una d'elles ens permet actuar
segons les seves característiques. En el cas de MIN 6004, en el que el test de 20 I. ens resultaria
en principi enganyós, un següent augment de volum ens reflexaria de seguida que ni el nombre
de restes identificades ni el de taxons aconsella que es contìnui el mostreig. En canvi en VI 6080
el progressiu augment de restes identificades i taxons ens inclinaria a continuar per obtenir el
màxim d'informació de la UE. En casos com VI 6077 en què el nombre de restes identificades no
augmenta considerablement, mentre que creix el nombre de taxons en l'última fracció del mos-
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Fig. Il, 9.- Resultats de les anàlisis de regressió i coeficients de determinació de les mostres de Els Vilars i Minferri
- segons el volum de sediment tractat i els resultats obtinguts.

treig, s'hauria de sopesar la rendibilitat de l'esforç, segons la riquesa del jaciment o la zona'exca-
vada.

La resposta dels jaciments al volum de mostra recollida és variable, com es pot observar
en els dos amb més nombre de mostres. Si comparem les línies de regressió de Els Vilars i
Minferri basades en el total de mostres recollides en les diverses campanyes representades en la
figura 11.9 (excepte les extremes que distorsionen el conjunt de variables), podem observar una
dependència directa però que s'allunya de la dependència perfecta. A Els Vilars el coeficient de
determinació (R2) és acceptable, encara que allunyat de l'òptim 1 (0,35), mentre que a Minferri
és molt baix (0,046), per tant podem afirmar que en aquest cas el volum de sediment tractat no
exerceix una influència directa sobre el nombre de restes recuperades. Si apliquem el coeficient
de Pearson el resultat és similar, per Els Vilars 0,59 (prop de l'1 òptim), mentre que per Minferri
és només de 0,2.

Quant al nombre de taxons les diferències s'escurcen. En la mateixa figura estan repre-
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sentais els gràfics referents a la relació entre els litres tractats í els taxons identificats en cada mos-
tra. En els dos jaciments els coeficients són baixos, però en el cas de Minferri la influència del
volum de sediment sobre els taxons sembla superior a la que exercia sobre el nombre de restes.
En aquest jaciment el coeficient de determinació és de 0,144, i el de Pearson de 0,38. A Vilars són
de 0,205 i 0,45 respectivament.

En respondre la nostra pregunta aquestes dades ens indiquen que és molt difícil obtenir
un volum òptim de mostra, i que les variables que intervenen són moltes, com hem pogut veure
adés. Per exemple a Minferri és necessari més esforç en volum de mostra que a Vilars. En el pri-
mer jaciment, a 100 I. de mostra hi corresponen unes 55 restes i uns 4 taxons, mentre que a Els
Vilars pel mateix volum obtindríem 190 restes i 5 taxons. Per tant la possibilitat d'obtenir un
volum òptim de mostra s'ha de considerar en el si d'un sol jaciment.

Des del nostre punt de vista la mostra estimativa, que implica un mostreig i tractament
sobre el terreny adaptat a cada jaciment, tipus d'estrat, etc., és la única que de moment sembla
permetre apropar-nos millor a la recuperació d'una quantitat i una qualitat de restes de llavors i
de fruits representativa per a l'estudi de la relació entre una comunitat humana i el seu entorn
vegetal.
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2.3. Tractament de mostres; el rentat î la trfa del sediment

El tractament de les mostres és el procés al que es sotmet una mostra per a recuperar les
restes que conté, i per aconseguir-ho es poden utilitzar diversos mètodes que veurem a conti-
nuació.

2.3.1. Sistemes de tractament de les mostres utilitzats en arqueobotànica

De la mateixa manera que succeeix en la recollida de mostres, l'elecció d'un mètode o un
altre per el tractament depèn del context general de l'excavació, i en certa manera també del sis-
tema de mostreig utilitzat, per exemple del volum de sediment que continguin les mostres, per
bé que alguns es presenten més eficients que altres. Diversos treballs de síntesi i d'experimenta-
ció han estat publicats en els darrers anys (AAAR1NVAL 1986; WAGNER 1988; BUXÓ 1990,1991 a).

• Sistemes de tractament

Alguns dels mètodes més freqüents són els següents:

- Recuperació directa en l'excavació: com ja hem esmentat en parlar dels mètodes de reco-
llida de mostres, aquest sistema no és gaire satisfactori. Per altra banda si la recuperació no es rea-
litza amb el material adequat és molt possible que les restes es malmetin.

- Garbellat en sec al jaciment: com hem comentat també anteriorment, aquesta
tècnica proporciona resultats molt parcials, ja que no permet recuperar les restes de petit
tamany, que passen a través dels garbells degut a la mida de les seves malles (generalment
més grans de 2 mm). A més les restes recuperades poden estar molt malmeses degut a la
fricció o aixafament amb pedres i altres restes presents al tamís, o amb la mateixa malla.
Els experiments demostren que aquest sistema proporciona menys restes que el rentat
amb aigua per flotació que veurem seguidament (ZE1ST-PALFEN1ER-VEGTER 1979, 271;
AAARINVAL 1986, 66).

- Tria al laboratori del sediment sec: aquestes el millor mètode quanta la conser-
vació de les restes, ja que no pateixen .cap tipus de manipulació. Però presenta diversos
desavantatges com que les restes de talla perita són molt difícils d'individualitzar degut a
la pols que les amaga, o que es trien d'una sola vegada les restes de totes les dimensions,
el que dificulta i fa més pesada la tria, i finalment que és un mètode poc pràctic per la
quantitat d'hores de feina que comporta.

A partir d'aquí abordarem els mètodes de tractament amb aigua que en general i després
d'una sèrie d'experimentacions realitzades semblen presentar-se com els més adients (VAN
ZE1ST-PALFENIER 1979, 268-271; AAARINVAL 1986; BUXÓ 1990 b)

- Garbellat amb aigua en columna de garbells: per Ph. Marinval (1986, 67) és el
mètode òptim, si s'utilitza després de la humidificació lenta del sediment. Permet recu-
perar totes les restes que conté la mostra però presenta l'inconvenient de ser una mica vio-
lent. Per altra banda no és un mètode lent en la seva realització però sí que implica una
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ralentìtzació de la tria posterior, ja que en el garbell queden atrapats tot tipus de mate-
rial, pedres, arrels..., que és necessari repassar. No és rentable en jaciments que s'excaven
en extensió, on es manipulen grans quantitats de sediment.

És l'apropiat per a mostres de menys o iguals a 20 1. (BUXÓ 1990 , 9-11), i per tant
és el majorment utilitzat per nosaltres per al tractament de les mostres tipus test. També
quan els materials estan amarats d'aigua o dessecats, es considera el més apropiat (PEAR-
SALL 1989, 17-19).

- Flotació manual o simple: el mètode de flotació es basa en la particularitat de
que el material carbonitzat és menys dens que l'aigua i per tant flota, pel que es sumer-
geix el sediment en aigua i es recuperen les restes que hi suren. És un mètode ràpid i faci-
lita la tria posterior, com hem vist lenta en el sistema d'abans. La flotació manual és ren-
dible per a volums de sediment reduïts, però no per grans quantitats de terra, per a les
què per altra banda la remoció del sediment és dificultosa i impideix que flotin alguns
taxons de fracció gran.

En cap dels jaciments d'aquest treball s'ha aplicat aquest sistema, però sí en el
jaciment de Cova de Punta Farisa, presentaren la tesi de llicenciatura de l'autora (ALON-
SO 1992a; ALONSO-BUXÓ 1995).

- Flotació assistida per màquina de flotació: es basa en el mateix principi que la
flotació manual, però utilitza un gran recipient i un sistema de remoció que permet trac-
tar grans volums de sediment. És el sistema emprat per nosaltres per al tractament de
mostres de més de 20 I., i a voltes també d'aquestes. Es pot utilitzar per recuperar també
altres tipus de materials que floten (fracció lleugera) i que no (fracció pesada), cosa que
la fa doblement pràctica, encara que existeix però certa controvèrsia sobre els seus avan-
tatges i inconvenients, com veurem en el punt 2.3.2.

• Mida dels garbells

Sigui quin sigui el mètode de rentat de sediment utilitzat és considerable la importància
del tipus de garbell o sedàs utilitzat, sobretot la seva llum de malla. Se'n poden usar de diferents
mides, fet que té una incidència directa en la mida de les restes que es recuperen, i per tant en la
representació dels diversos gèneres o espècies que hi corresponen per mida, sobretot els de peti-
tes dimensions.

Es recomenable la utilització de garbells de diverses mides en un mateix rentat, almenys
de 5, 2-1 i 0,5 mm. de llum de malla, per diversos motius:

- la utilització de la malla de 5 mm. permet que les restes més grans i més pesa-
des (fragments ceràmics, ossos i sobretot pedres) quedin separades de les restes més peti-
tes i fràgils que es podrien malmetre per l'acció de fricció o aixafament durant el procés
de rentat;

- en les diferents malles queden les restes de llavors i de fruits seleccionades per
mides, el que ens permet preveure una primera classificació:
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* malla de 5 mm.: restes de gran mida, com alguns fruits o pinyols;

* malla de 2 o 1 mm.: restes entre 1 i 4 mm,, generalment cereals, lleguminoses i
alguns pinyols petits. També es troben algunes restes de plantes sinantròpiques.

* malla de 0,5 mm.: restes entre 0,5 i 1-2 mm. que pertanyen normalment a plan-
tes adventícies i ruderals.

La utilització de garbells amb malla més petita de 0,5 mm. s'usa habitualment per alguns
investigadors, per exemple la de 0,25. Per avaluar la necessitat de la seva utilització en els jaci-
ments tractats per nosaltres, s'ha realitzat alguna experiència. Se'n va afegir un garbell als utilit-
zats habitualment, 5, 2-1 i 0,5 mm, en el tractament per flotació de quatre mostres de Vilars i
AAinferri, algunes d'elles amb una densitat de restes bastant alta.

Els resultats són bastant significatius (fig. 11.10), ja que en tres de les mostres el nombre
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de restes no és gaire alt, en cap cas afegeix un taxo nou als ja determinats en el garbell de 0,5 mm.,
i en la majoria no dóna cap taxo determinable. Gran part del material recuperat en aquests gar-
bells, si no la totalitat són petites restes d'un fong, possiblement Cenococcum geophyllum, que
no ens aporta informació directa sobre l'alimentació o l'agricultura humana, objectiu de la nos-
tra recerca. En la mostra més rica la diferència entre la informació proporcionada pel garbell de
0,5 mm. i el de 0,25 és significativa.

En conseqüència la utilització d'aquests garbells de malla petita quedarà reservada a mos-
tres concretes, on es cregui convenient de verificar la presència de llavors de talla menor. L'ús
habitual de la malla de 0,25 mm. ralentitzaria encara més la tria dels residus de pent tamany, ja
de per si molt lenta.

2.3.2. Les màquines de flotació i la seva utilització a la plana occidental
catalana

En el camp de les màquines de flotació n'existeixen diversos tipus, segons utilitzin remo-
ciò d'aire o no i altres característiques, però totes funcionen a partir del principi que hem esmen-
tat més amunt. La seva utilització en els jaciments arqueològics té en tots els casos uns propòsits
molt clars (FRENCH 1971, 59):

1. recuperar materials macroscòpics de tota mena d'una manera pràctica Í eficient;

2. usar estandaritzadament medis mecànics, de manera que es repeteixi en diver-
sos jaciments;

3. combinar en un únic procés la separació i la recuperació dels materials que flo-
ten i dels que no;

4. que permetí processar el volum de terra que es desitji.

Presentarem ràpidament els tipus existents i els resultats que han proporcionat en el jaci-
ments de la plana occidental catalana on s'han utilitzat.

•

• Tipus de màquines de flotació

La seva utilització durant les dues darreres dècades ha aprofundit en la seva aplicació,
detalls tècnics i evolució (BUXÓ 1990; ALONSO 1992a). Recollim aquí només les línies generals
de l'evolució de les més represen ta tives.

Encara que anterioment ja s'havien utilitzat altres mètodes de separació amb aigua per
flotació (AAATSON 1955; STRUEVER 1968), la utilització de les màquines comença a finals dels
anys 60 i es publiquen pocs anys després en els arricies de D.H. French (1971) i de H.N, Jarman,
AJ. Legge i J.A. Charles (1972). Aquests autors presenten dues màquines de concepció diferent
que crearan dues línies a seguir per a les versions posteriors:

- el tipus "màquina d'Ankara ": és la publicada per French i s'anomena així perquè
va ser desenvolupada per l'Institut Britànic d'Arqueologia d'Ankara per al jaciment de Can
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Hasan 111. És basant complexa (FRENCH 1971, 60 i 61 fìg.1; ALONSO 1992a, 126 t 128, fig.
IV.IO), mentre que les seves versions utilitzades posteriorment són més senzilles
(WILLIAMS 1973; D1AAAANT 1979; WATSON 1976; ALONSO 1992, 128, fig. 1V.10). Algunes
d'aquestes permeten recuperar l'aigua utilitzada, fet essencial si es treballa en zones àri-
des (STEWART-ROBERTSON 1973; PEARSALL 1989, fig. 2,22). Aquest tipus de màquina té
nombroses versions als EEUU (PEARSALL 1989, 52-68).

- el tipus " màquina de Cambridge": publicada per Jarman et al. incorpora al prin-
cipi de flotació la remoció del sediment, produïda per l'injecció d'aire dins la cubà (JAR-
MAN et al. 1972, 42 fig.6; ALONSO 1992a, 127 i 129 fig. 1V.11). Aquesta màquina va ser-
vir de model a les dues primeres utilitzades a la península Ibèrica. La primera fou utilit-
zada al Llevant a principis dels anys 70 (APAR1CIO-DAV1DSON 1973, APARICIO 1977) i poc
després se'n construí una altra a Ullastret (CASTRO - HOPE 1982). Versions d'aquesta
també són utilitzades a França, com la màquina StDenis (GA1LLAND et al. 1985) i la del
jaciment de Lattes (BUXÓ 1991 a). Esquemes de totes elles es poden consultar a Alonso
1992 (fig. 1V.10 i 1V.11). La màquina de flotació de la Universitat de Lleida utilitzada per
nosaltres és d'aquest tipus (ALONSO 1992a, 130 fig. 12).

Els avantatges del tractament de sediments arqueològics mitjançant màquines de flotació
són fonamentalment els que hem esmentat al principi i que múltiples experiències confirmen.
Diversos autors, però, han realitzat experiments que han posat de relleu els inconvenients que
poden comportar (vegeu BUXÓ 1990, amb la bibliografia anterior):

- el procés de recuperació de macrorestes vegetals amb màquina de flotació potser
destructiu pel contacte directa de les restes amb el corrent d'aire i l'acumulació d'un gran
volum d'aigua als recipients (DENNELL 1972, 149);

- algunes espècies vegetals no floten, com per exemple les glans o algunes llegu-
minoses, i es troben amb els residus del fons de la cubà (BUXÓ 1990, 26). Aquest incove-
nient pot pafiar-se amb la recollida d'aquests residus;

- la utilització de la màquina podria comportar una més fàcil contaminació de la
mostra per llavors modernes (KEEPAX 1977). En el nostre cas fàcilment identificables ja
que el 99% de les restes recuperades són carbonitz'ades;

- es necessita un espai obert o preparat per al seu funcionament, amb una font
d'aigua í també, generalment, amb electricitat per al compressor d'aire.

• Balanç de la utilització de la màquina de flotació de la Universitat de Lleida

Com hem comentat la màquina de flotació utilitzada a la Universitat de Lleida té com a
model la màquina de Cambridge i es construí l'any 1989. Consta d'una cubà cilíndrica amb una
capacitat de 200 I. (fig. 11.11) i suministre simultani d'aigua i d'aire que proporciona un electro-
compressor. El conducte que introdueix l'aire en el cilindre funciona alhora com suport per un
garbell métal.lie de malla de 5 mm. de llum que recull les pedres i els materials pesants que no
floten. Un aneli a la part superior recull la fracció lleugera, que cau per un conducte de poc pen-
dent a una columna de garbells de diferents mides, aguantat per un suport de tres peus. Un cop
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Fig. II. II.- Croquis de la màquina de notació de la Universitat de Lleida.

realitzada l'operació de rentat, el sediment s'evacua per una comporta metàl·lica que es pot reco-
llir en un altre garbell si cal. L'aparell és de poc pes, el que facilita el seu transport (pot ser aixe-
cat per una sola persona); en canvi necessita bastant espai pel seu emmagatzematge.

Diverses experiències han estat realitzades des de 1990 per avaluar el seu funcionament i
comparar-lo amb el mètode de columna de garbells també utilitzat per nosaltres. Aquestes es
varen dur a terme sobretot amb mostres del jaciment de Els Vïlars, encara que altres també hi
estan implicats. S'han tingut en compte tres factors: el temps de rentat, la fragmentació de les
restes recuperades i la rendibilitat de la màquina.

* Temps de rentat

El temps de rentat de les mostres arqueològiques és fonamental en el moment de decidir
l'adopció d'un sistema o d'un altre, sobretot des del moment en què es treballa en jaciments exca-
vats en extensió, on s'ha de tractar un gran volum de sediment, o sobretot en jaciments d'urgèn-
cia, on com es sabut el temps és un dels valors fonamentals. Diversos factors poden influir en la
duració del tractament d'una mostra: en primer lloc, és clar, el seu volum, però també el tipus de
sediment rentat (argila, llim...), l'experiència de la persona que el realitza, o les necessitats de la
insta!.lacio que s'ha d'utilitzar.

Per exemple una mostra de 20 I. de sediment es renta per columna de garbells per un
terme mitjà en 15-20 mn, i amb la màquina de flotació en 10 mn. El segon sistema sembla més
ràpid però se li han d'afegir dos factors que augmenten el temps de dedicació a la mostra: la seva
instal·lació (almenys un cop al dia) i sobretot el temps que triga en omplir-se la cubà, depenent
també de la pressió d'aigua de què es disposi, així com el temps de buidat i rentat en acabar, uns
30 mn. en total. Per tant la utilització de la màquina la reservem generalment per al rentat de
volums superiors a 301.
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fragmentació

Fig. Il, 12.- Percentatge de fragmentació de les restes en les mostres que han estat tractades tant pel sistema de trac-
tament en columna de garbells com en flotació

Aquesta utilització de la columna de garbells en les mostres de 20l., ve donada també per
una qüestió relacionada amb el mostreig genera 1 de diversos n'pus de macrorestes en un jaciment.
La majoria de mostres d'aquest volum són tipus test que s'utilitzen per estimar la riquesa del
sedimentilo només pel que fa les llavors i els fruits, sinó també per altres tipus de restes com car-
bons, microfauna o ictiofauna. En aquest cas, com que la columna de garbells permet recuperar
la totalitat de les restes, la valoració és més fàcil i es fa necessària en la quasi totalitat de tests.

Encara que semblí, doncs, més ràpida la utilització de la columna de garbells per al ren-
tat de volums petits, s'ha de tenir en compte el temps afegit de tria que aquest tipus de rentat
implica, problemàtica sobre la qual tractarem més endavant.

* Fragmentació de les restes

La comparació d'una sèrie mostres que han estat rentades en part per columna de gar-
bells i en part per màquina de flotació en diversos jaciments, i la valoració sobre la fragmentació
de les restes recuperades ens pot donar un indici sobre quin dels dos sistemes afecta més l'estat
de conservació de les llavors carbonitzades. La fragmentació del material influeix directament en
la possibilitat d'identificació, de manera que en la gran majoria de les restes que no es poden
identificar (ni espècie ni gènere) la causa és la seva fragmentació. Per aquesta experiència conta-
rem com a fragment tota resta no sencera i no identificada.

En les mostres estudiades el percentatge de restes fragmentades és molt superior en les
tractades per columna de garbell que per flotació (fig. 11.12). En el 68% dels casos el percentatge
de restes fragmentades és superior en la fracció rentada en columna, mentre que només en el
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Fig. II. 13.- Comparació dels resultats de la
fracció de flotació i de la del fons de cuba en
les mostres tractades amb màquina de flota-
ció

16% succeeix a l'inversa. En algunes mostres però, també el 16%, la fragmentació és similar.

Podem establir, doncs, que la utilització de la màquina de flotació no malmet el material
carbonitzat, mentre que el sistema de columna de garbells es presenta com més brusc, malgrat
s'efectuï una humidificació prèvia del sediment.

* Rendibilitat de la màquina de flotació

Durant els anys d'utilització d'aquesta màquina s'han anat realitzant diverses experiències
per avaluar el funcionament, sobretot a partir de la quantitat de restes que per mitjana no flo-
taven i per tant no es recuperaven si no es recullien els residus del fons de la cubà, i també a par-
tir del volum de sediment màxim que era recomanable rentar d'un sòl cop. Una major quantitat
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Fig. II. 14.- Comparació de les mitjanes del nombre de restes identificades en la flotació i en el fons de la cuba, per
grups de 10 litres de sediment rentats en una sola operació a la màquina de flotació.

de sediment dins la cubà semblava que havia de provocar, en un principi, que la remoció fos més
dificultosa i per tant les restes quedessin atrapades en major nombre entre el fang. No obstant
això, veurem que aquest factor sembla quasi no afectar-ne.

En 35 mostres de diversos volums, provinents de Els Vilars i Minferri, s'ha recollit a més
del residu de flotació, el residu de fons de cubà amb un garbell d'l mm. de llum de malla (fig.
11.13). En general es pot apreciar que les restes obtingués en aquesta última fracció no és gaire
alta, encara que en alguns casos pot arribar a ser superior a la de flotació, com succeeix a V16079
0 V14468. De tota manera inclus en aquests casos el percentatge de restes identificades és clara-
ment inferior, com podem veure també a la figura 11.14, i excepte en alguna mostra concreta l'a-
portació de nous taxons és mínima. La contribució de nous taxons en el fons de la cubà, entre 1
1 2, només succeeix en el 12% de les mostres.

•

Les restes que no s'han recuperat en la fracció lleugera representen un 19% de mitjana,
encara que com hem dit existeix una variació. Un dels factors que influeixen és per exemple el de
les característiques dels fruits o les llavors. Per exemple, en la mostra M1N2107 el nombre de res-
tes recuperades en el fons és bastant alt, representa el 45% del total. En aquesta mostra quasi la
totalitat de les restes que no varen flotar eren pinyols de Pistacia lentiscus, el que ens indica que
aquest tipus de fruiter no respon a la flotació igual que altres restes com els cereals, pel que pot-
ser el garbell superior hauria de tenir en aquest cas una llum de malla més petita. El 19% no sem-
bla significatiu sobretot si tenim en compte que la mitja dels percentatges de taxons és només
d'un 6%, i sobretot que la mediana és de 0.

Pel que es refereix a l'evolució segons el nombre de litres rentats sembla que l'augment del
volum de sediment tractat no té quasi cap relació directa amb una major pèrdua de material.
Aquest fet s'expressa clarament en el coeficient de correlació de Pearson, calculat sobre les dues
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variables, litres i percentatge de restes, que no han flotat, que dóna 0,0174, molt proper a O, és a
dir, una relació nul.la o d'independència de les variables. Per tant si obervem la relació de les mit-
janes de les restes de flotació i del fons de cuba, per grups de 10 I. (fig. 11.13), podem veure com
en les categories que van de 40 a 69 litres de sediment tractat, és on la diferència és més gran.
Entre 10 i 20 és només d'una resta, encara que el nombre total també és inferior. A partir de 50
I. les mitjanes de fons de cubà augmenten, encara que no gaire, de O a 4-5.

Per consegüent podem afirmar que la rendibilitat de la màquina és bona, de manera que
no cal recollir el fons de cubà sinó en casos específics, com seria per exemple la presència de frui-
ters o altres tipus de restes no freqüents en el registre i que no sabem com responen a la flota-
ció. El volum mínim a tractar l'establim a partir dels 30 1. de sediment, no sent recomanable per
quantitats més petites per qüestions de temps invertit en el tractament. Aquesta utilització faci-
litarà en gran mesura la tria posterior dels residus. Quant al volum màxim a tractar d'una sóla
vegada en aquesta màquina, es podria fixar en 50-60 litres, a partir dels quals sembla millor ren-
tar la mostra en diverses càrregues.

2.3.3. la tria dels residus: a.la recerca d'un mètode pràctic i ràpid

Un cop rentat el sediment d'una mostra, el seu tractament implica continuar deixant-la
assecar, preferentment a l'ombra, i triar per diversos mètodes les restes susceptibles d'estudi, ja
siguin carbons, llavors, microfauna, malacofauna, etc... Aquesta selecció es realitza a ull nu en les
restes provinents del garbell de 5 mm.; també a ull nu o amb una lupa d'augment en les de 2-1
mm.; i amb una lupa binocular en les de 0,5 mm. La tria dels garbells de 5 i 2-1 mm. és relativa-
ment ràpida, sobretot si provenen d'una mostra tractada per flotació. Tanmateix els residus més
petits, de la criba de 0,5, són en general molt lents de destriar.

Generalment si la mostra ha estat tractada per flotació la relació entre el temps dedicat i
els resultats obtinguts és positiva, encara que l'esforç sigui igualment important. Això és degut a
que s'ha eliminat tot el material no flotant, i només queden com a residus les llavors, petits car-
bons i cargols, i algunes arrels, depenent de la mostra. En canvi en les mostres rentades amb el
sistema de la columna de garbells, et volum a triar pot ser molt elevat (que depèn en part de la
natura del sediment), i també molt pobre en resultats. Aquest fet és bastant comú, ja que a
aquest tipus pertany la majoria de test, rentats en columna.

Ens vàrem plantejar, doncs, la possibilitat d'utilitzar un mètode a la vegada ràpid i fiable
que ens permetés fer un submostreig sobre els residus del garbell de 0,5 mm. en les mostres ren-
tades en columna. Per comprovar quin tipus compliria els nostres requissits vàrem utilitzar 5
tipus de submostreig, cadascun en 10 mostres de diferents jaciments (fig. II.15):

1. Submostreig 100 ml: es dividia el volum total en dues fraccions, una de 100 ml
(constants per totes les mostres), i l'altra amb la resta del residu; es triaven les dues frac-
cions.

2. Submostreig 10%: es dividia el volum total en dues fraccions, una amb el 10%
del residus, i l'altra amb la resta; es triaven les dues fraccions.

3. Submostreig 25%: el mateix que l'anterior però la primera fracció contenia el
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25% dels residus.

4. Submostreig 50%: el mateix que l'anterior però la primera fracció contenia la
meitat del volum total.

5. Flotaciones flotava el residu provinentde la columna en el laboratori, de mane-
ra que quedava una fracció amb restes lleugeres (petits carbons, llavors...) i l'altra amb les
petites pedres; també es triaven les dues fraccions.

De cadascun d'aquests mostrejos es recollia la següent informació (fig. II.15):

- volum total (en millilitres).

- volum, temps de tria, nombre de restes, nombre de restes identificades i nombre
de taxons, per la fracció 1.

- les mateixes variables per a la fracció 2, però només amb els nous taxons pro-
porcionats per aquesta.

- en el cas del submostreig de flotació es calculava també el temps invertit en el
nou rentat, que voltava en general els 10 mn.

- i en el del submostreig de 50% no és tingué en compta el temps, perquè en tenir
les dues fraccions el mateix volum, era similar.

Existeixen en la bibliografia especialitzada experiències de submostreig sobre el material
a triar (entre altres VEEN-FIELLER 1982; TOLL 1988; JONES 1991, 65), però en general el seu
objectiu no és el mateix que en el nostre cas, ja que principalment la preocupació dels investiga-
dors és l'excés de material a estudiar i no a la inversa.

Les mostres utilitzades pertanyen als jaciments de Masada de Ratón, Minferri, Tozal de
los Regallos, Els Vílars i Roques del Sarró, de manera que són representatives del comportament
general en qualsevol dels jaciments de la plana occidental. La mitjana dels volums totals triats és
de 248 ml, amb una mediana de temps invertit per mostra al voltant de l'hora. Com es pot com-
probar, l'esforç de treball és excessiu si tenim en compte que la mediana de restes totals és de
només 6 per mostra, i a més que la mediana de restes identicades és 1 i de taxons 0. Clarament
la tria total d'aquest tipus de residus no és viable ni rentable.

Per confrontar els resultats dels diversos tipus de submostreig hem utilitzat un senzill
índex que calcula la proporció entre els resultats obtinguts i els temps invertit en la tria, aplicat
a la primera fracció i al total de la mostra:

- pel nombre de restes recuperades: restes I a fracció/temps 1a fracció (R1/T1) i
restes totals/temps total (Rtotal/Ttotal);

- pel nombre de restes identificades: restes identificades 1a fracció/temps 1a frac-
ció (1D1/T1) i restes totals/temps total (IDtotal/Ttotal);

- i pel nombre de taxons identificats: taxons I a fracció/temps 1a fracció (Taxi/TI)
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Fig. II. 16.- Comparació de
les mitjanes dels índexs pro-
porcionats pels resultats
dels diferents submostrejos
de tria dels residus del gar-
bell de 0,5 mm.
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En quasi tots els submostreigs la relació resultats/temps invertit és millor en la primera
fracció que en el conjunt de la mostra (fig. 11.16), excepte els del 25% i 50%, en els que el resultat
és invers quant a les restes identificades i en el nombre de restes, respectivament. De tota mane-
ra en els gràfics es pot constatar clarament com la flotació dels residus és el mètode que dóna
millors resultats, expressats en la gran diferència entre les mitjanes de la primera fracció i de la
tria total.

Aquest sistema proporciona avantatges clars en el temps de tria, encara que li afegim el
temps necessari per a la flotació, i permet per altra part recuperar la quasi totalitat de les restes,
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perquè veritablement no es tracta d'un stibmostreig, com en els altres casos. Tant pel volum cons-
tant com pel sistema de tria d'un percentatge concret del volum total, s'està realitzant un segon
mostreig dins d'una altra mostra. Aquest fet pot crear un problema en el moment d'interpretar
per exemple la relació entre el nombre de restes de plantes conreades (recuperades normalment
en el garbell de 2-1 mm, triat totalment) i el de plantes silvestres (recuperades normalment en el
de 0,5, triat parcialment). Com hem dit la flotació no significa tant un submostreig, sino una pri-
mera tria de material.

Presenta però alguns desavantatges com és el fet de haver de tornar a tractar el sediment
ja rentat, o d'haver de mullar una segona vegada el material. No hem observat però, respecte
aquest segon punt, cap alteració en les restes posteriorment estudiades.

Hem considerat, doncs, el mètode de flotació dels residus obtinguts per columna en el
garbell de 0,5mm, òptim per realitzar una tria pràctica Í resolutiva, que no impliqui l'excessiu
esforç fins ara emprat. Aquest mètode ha estat utilitzat en part de les mostres que estudiem en
aquest treball.

2.4. Aspectes sobre la identtfícacíó botànica de les llavors i dels fruits

La identificació botànica de les llavors i dels fruits recuperats a les excavacions de la plana
occidental catalana s'ha realitzat principalment a partir de dos criteris: per un costat el mor-
fològic i per l'altra el biometrie. El primer es basa en el examen del conjunt de caràcters mor-
fològics que són específics de cada espècie, comparant-lo amb exemplars moderns. S'ha de tenir
en compte però la variabilitat biològica que pot existir entre membres de la mateixa espècie, i
també els possibles efectes de la carbonització, ja que la quasi totalitat del material estudiat es
troba en aquest estat.

Per als criteris de comparació morfològica s'han utilitzat tres fonts principals:

- atlas de determinació: Brouwer-Stahlin 1975, Renfrew 1973, Bertsch 1941,
Montégut 1971, Beijerinck 1976, Jacquat 1988, Schoch et al. 1988, Anderberg 1994.

- col·leccions de referències de material modern i també arqueològic: principal-
ment del Laboratori de Paleobotànica de l'Institut de Prehistòria de la Universitat de
Leiden (Països Baixos) i del Herbari M.A.B. del Departamento de Botánica de la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

- i articles especialitzats que es citaran en cada cas específic.

En un principi no ha estat necessària la utilització de tècniques específiques com l'obser-
vació de les estructures cel·lulars o de les característiques de decoració dels teguments, encara que
no es descarta que en recerques futures puguin ser utilitzades.

Els criteris biometrics són útils principalment per contrastar entre si restes arqueològi-
ques i s'utilitzen sobretot tres variables, la llargada, l'amplada i el gruix. En alguns casos però se'n
poden usar també altres com la llargada de l'hilum, de l'escutellum o d'altres parts característi-
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ques d'una llavor, així com de les bases d'espigueta, segments de raquis... A partir d'aquestes
mides es confeccionen uns index que són els que ens informen de les característiques de la llavor
o del fruit. En aquest treball utilizem majorment els següents: llargada/amplada (U/a) que ens
reflexa el grau d'allargament o d'arrodoniment dels exemplars, i gruix/amplada (g/a) que ens
informa sobre si són més plans o més gruixuts. Per alguns gèneres s'utilitzen a més d'aquests
altres tipus d'índex queja indicarem en el seu moment.

Aquests índexs permeten per un costat atenuar els efectes que pot haver provocat la car-
bonització sobre els exemplars i també les possibles variables biològiques que poden fer que uns
exemplars siguin més llargs o amples, encara que la relació entre les dues mides sigui similar.
Quant als efectes de la carbonització en les llavors han estat experimentats per diversos especia-
listes (BUXÓ 1990, 27-29).

En el moment de l'explicació dels resultats de cada jaciment, així com en la descripció de
les espècies més significatives que es comenta en el següent punt, s'especificaran les mides i els
índexs biometrics ìde les restes, que es presentaran generalment en forma de taules, on es con-
cretarà el nombre de restes mesurades, i la mínima, mitjana i máxima, per a cada variable i índex.
Generalment s'han mesurat tots els exemplars sencer d'una espècie o gènere, però en el cas de
que aquests fossin abundants se n'han mesurat 100 per taxo.

El treball d'identificació s'ha realitzat amb dos microscopis estereoscòpics, Wild AA5 del
Laboratori de Paleobotànica de la Universitat de Leiden i un Leica AAZ6 del Laboratori
d'Arqueologia de la Universitat de Lleida amb augments de 6 a 25. Per a les medícions i els dibui-
xos del material arqueobotànic s'ha utilitzat la mateixa infrastructura.

Quant al nivell d'identificació l'ideal és arribar a l'espècie però això no sempre és possi-
ble, de manera que per expresasr el seu ens hem bassat en les següents convencions:

- en el cas en què només s'hagi pogut identificar la família a la que pertany la resta,
és aquest nom el que s'indica.

- si s'arribat fins al gènere s'indica el nom d'aquest seguit de "sp ". En gèneres en
que no s'ha pogut determinar l'espècie però es coneix positivament que no es tracta de
plantes silvestres, s'utilitza simplement el gènere (com Trítícum o Hordeurrí).

•

- quan la distinció entre dues espècies o gèneres no és segura s'expliciten els dos,
separats per una "/" (per exemple Triticum aestivum/durum o Medicago/Melilotus}.

- si s'ha realitzat una identificació però no existeix la certitud completa que sigui
la correcta s'indica amb un "cf. ", aquest anirà davant de la categoria afectada (per exem-
ple si és l'espècie la que no és segura, Bromus cf. arvensis, i si és el gènere cf. Cistus).

- en el cas en què s'utilitzi el terme "tipus" aquest indica que aquella resta és pro-
pera a les característiques del gènere o l'espècie en concret; no es tracta en realitat d'una
determinació sinó d'una orientació.

- els indeterminats són restes que no ha estat possible determinar a causa princi-
palment del seu estat de conservació o per absència de característiques específiques:
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- s'inclou en dins de fragments de plantes llenyoses, altres restes que no són ni lla-
vors ni fruits procedents d'aquest tipus de plantes, principalment, petites branques; altres
restes de plantes com fulles, gemmes etc. són especificades.

Encara que el concepte de "taxo " sigui el d'unitat de classificació, degut als diferents
nivells d'identificació que ens podem trobar en un conjunt, utilitzem principalment aquest con-
cepte per indicar les restes que han estat determinades. Considerem com a taxo, doncs, totes les
restes en què s'ha arribat a la identificació del gènere o de l'espècie, independentment de si és
"cf." o "- tipus". Per exemple serien taxons Lens culinaris (gènere + espècie) o Lenssp. (gènere),
però no ho seria Apiaceae (família), encara que sí ho seria des del punt de vista d'una classifica-
ció botànica.

Quan en el conjunt que s'està contabilitzant es repeteix un mateix gènere, es consideren
taxons només en el cas de que s'hagin determinat espècies diferents, per exemple: si es compta
amb Polygonum aviculare i Polygonum convolvulus es contabilizaran dos taxons, però si s'ha
determinat Polygonum aviculare i Polygonum sp., només se'n tindrà en compte un, i si única-
ment s'ha identificat Polygonum sp., també se'n comptarà un. Per un altre costat es consideren
també taxons diferenciats les varietats o subespècies d'una mateixa espècie com seria el cas
d'Hordeum vulgäre var.nudum o de Vitìs vinifera ssp. sylvestris. El taxo ens dóna, doncs, una
idea del nivell d'informació qualitativa proporcionat per una mostra, com hem vist en algunes
experiències anteriors.

Els resultats, quantificats de la manera que veurem a continuació, el exposarem en taules
on es llisten les diverses determinacions realitzades, siguin taxons o no. Tots els taxons d'una uni-
tat estratígràfica, estructura, sector o altra conjunt considerat, estan comptabilitzats i indicats en
la part inferior de les taules. El llistat d'espècies, gèneres etc., situat a l'esquerra de les taules
segueix el següent ordre: a la part de dalt es presenten les restes de llavors o de fruits de plantes
conreades, primer els cereals i després les lleguminoses, i a la part de baix, separats per una línia,
el seguit de plantes silvestres per ordre alfabètic de gènere. En la part final ( "altres "), amb les res-
tes silvestres adjuntem les que no pertanyen a llavors o fruits, i finalment els indeterminats i els
fragments indeterminats. En una taula a part, sota la què acabem de descriure col·loquem el que
anomenem restes de batuda, és a dir les restes de cereals que no són cariopsis (bases d'espigue-
ta, segments de raquis...).

En aquestes taules només s'especifica el nom científic de les restes identificades. En una
única taula que es troba al final de l'apartat II presentem la nomenclatura vulgar corresponent
en català i en castellà.

2.5. Quantífícacíó i interpretado de les dades

La quantificació de les dades en arqueobotànica sobretot quan es tracta de llavors i de
fruits, es presenta difícil i controvertida sobretot a causa dels factors tafonòmics i de conservació
diferencial que les afecten. El fet de que quasi la totalitat del material recuperata la Mediterrània
occidental estigui carbonitzat implica que s'han de tenir molt en compte les causes per les que el
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material ha sofert una carbonització, en quin estadi de preparació per al consum es trobava, d'on
provenia, si es tracta de rebutjos... Per tant, la quantitat de restes recuperada no reflexa ni molt
menys directament la importància i la representativitat dels taxons identificats.

2.5.?. Quantificar o no quantificar

Dins el col.lectiu d'investigadors en arqueobotànica existeixen diferents postures sobre la
necessitat i la possibilitat de la quantificació. Els problemes de tafonomia, i la impossibilitat de
restituir l'alimentació vegetal d'una manera completa, a causa de tots els factors de tipus cultu-
ral, cultual, de conservació (quasi no disposem d'informació sobre el consum de fulles, arrels,
bulbs...) aconsellen a alguns autors tenir només en compte l'atestació dels taxons (MAR1NVAL
1988a, 199-200).

Un altre grup considera que la finalitat de la descripció numèrica és la de donar una base
per la inferència del funcionament del passat humà (JONES 1991, 64), sempre tenint en compte
les dificultats de tipus tafonòmic que suposa. Una aproximació raonada i prudent a la realitat
dels conjunts arqueobotànics sembla en aquest moment una de les eines bàsiques per a l'evolu-
ció de la recerca cap a un camí d'interpretació i apropament a les activitats relacionades amb el
món vegetal i a les realitzades per les comunitats humanes prehistòriques. Això sí, una aplicació
quantitativa no crítica utilitzada per a la interpretació d'un model pot portar-nos a unes con-
clusions errònies (POPPER 1988, 58)

Existeixen, doncs, diferents mètodes per a la descripció quantitativa del material recupe-
rat en una excavació (POPPER 1988, 60-69; PEARSALL 1989, 195-221; JONES 1991, 64-66; HUB-
BARD-CLAPHAM 1992):

1. El comptatge absolut.: assumeix que el comptatge únic de les restes per mostra
"en brut" pot reflexar acuradament la interacció "comunitats humanes - plantes".
Normalment, però, el que reflexen són factors de preservació, de mostreíg o altres.

2. Descripció semi-quantitativa, la freqüència: és el nivell bàsic i utilitza els valors
de presència/absència, de manera que es calcula la "freqüència " en què un taxo es troba
representat en els jaciments (també anomenada en la bibliografia anglosaxona com "ubi-
quity" o "constancy"). La freqüència seria el nombre de mostres (si s'utilitzen aquestes
com unitats d'anàlisi) on un taxo apareix dins un grup de mostres. El marcador de la fre-
qüència d'un taxo s'expressa en el percentatge de mostres en les quals apareix dins aquest
grup. Els marcadors dels diferents taxons poden ser avaluats de manera independent, ja
que no depenen uns dels altres (POPPER 1988, 61).

Alguns autors com Ph. Marinval (1988a) consideren que aquest mètode és l'únic
l'apropiat sobretot quan es tracta amb material dispers, en què segons ells la representa-
ció quantitativa d'un taxo no poseeix un valor indicatiu.

Les assumpcions que es poden despendre dels nivells de freqüència en que es pre-
senta un taxo han estan definides per R.Buxó (1993):
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- en el cas què una planta apareixi regularment en les mostres es pot suposar que:

- l'espècie produeix una gran quantitat de llavors i la probabilitat de la seva dis-
tribució en la zona d'hàbitat augmenta,

- la planta habita en un medi que és regularment explotat,

- la planta té una amplitud ecològica extensa,

- i/o la planta es consumida sovint;

- en el cas invers en què sigui poc freqüent:

- que és un component rar en la flora de l'entorn,

- que no habita normalment en els medis ordinàriament explotats per la comu-
nitat,

- que es conserva deficientment en relació amb altres espècies,

- i/o que els fruits no són consumits, però no obstant les flors, les arrels o les fulles
ho poden ser, o són utilitzades per altres propòsits.

És un mètode bastant utilitzat (entre altres HUBBARD 1975, LANGE 1990, BUXÓ
1993 i nosaltres mateixos com veurem més endavant) encara que presenta algunes limi-
tacions com el fet de què es redueixen però no s'eliminen els efectes de la preservació i del
mostreig, cosa que pot amagar models culturals quan la freqüència és la mateixa però no
la quantitat, o que els seus resultats depenen molt del grup de mostres i de la manera com
aquestes s'agrupen (POPPER 1988, 61).

3. Descripció semiquantitatìva, escales d'abundància: es basa en traslladar els
comptatges absoluts a una escala ordinal on es tingui en compte un esquema de "cate-
gories" ("ranking", POPPER 1988, 64-66), seleccionant uns criteris per determinar una
escala d'abundància per a cada taxo. D'aquesta manera s'intenten neutralitzar les desvia-
cions introduïdes (preservació, quantitat de llavors per espècie...). Es pot utilitzar com
essencialment descriptiu o donar-li una significació interpretativa.

.4. Descripció plenament quantitativa: requereix, com veurem en el següent punt,
una manera estandaritzada de comptar les "unitats bàsiques de comptatge" ("unitats
d'observació", JONES 1991, 65). Alguns autors com R. Buxó (1993) estan persuadits que
l'abundància i la regularitat d'una espècie concreta reflexen la seva producció i el seu con-
sum. De la mateixa manera que amb les freqüències, la quantitat en que es troba una
espècie determinada també pot mostrar una sèrie de fets (BUXÓ 1993):

- si la planta es troba en una quantitat important de fruits o llavors potser degut
a què:

- que produeix un gran nombre de llavors,

- les llavors o els fruits són comestibles i per tant freqüentment collits o produïts
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i emmagatzemats,

- que el mode de preparar la planta per poder consumir-la produeix nombrosos
rebuigs, com per exemple en el cas dels cereals,

- es desenvolupa abundantment en els llocs freqüentats pels grups humans,

- les males herbes, que maduren al mateix temps que els cereals i són recollides
amb ells,

- l'espècie es consumida pels ramats i els excrements s'utilitzen com a combusti-
ble;

- en canvi si es presenta molt rarament i en molt poca quantitat:

- la planta produeix molt poques llavors o fruits,

- l'espècie està poc expandida en la natura,

- no habita els llocs sovintejats per humans ni per ramats,

- s'aprofiten parts de la planta com fulles o arrels, que es cullen quan els fruits no
estan encara madurs.

5. Densitat: utilitza la relació entre el nombre de restes recuperades i el volum de
la mostra de manera que reflexa una deposició del material paulatina o ràpida en una o
poques accions. Pot ser interpretada també com la intensitat de l'activitat relacionada
amb el foc en l'assentament, la crema particular o l'abocament de cendres (MILLER 1988,
73-74).

6. Diversitat: pot venir donada per la relació de diverses variables com el nombre
d'espècies i nombre de restes, o diversos índexs que poden comparar quantitats relatives
d'ítems diferents, com per exemple llavors/carbons o males herbes/granes cultivades, per
detectar els efectes de diferents contexts de preservació o identificar diferents contexts
d'ús (MILLER 1988, 75).

Sigui quin sigui el criteri que s'ha utilitzat sempre es tradueix en una relació numèrica
entre taxons, ja sigui comparant el significat dels diferents taxons en un grup de mostres, o com-
parant les relacions entre els taxons dins d'una mostra (POPPER 1988, 59).

A partir d'aquesta base es poden realitzar diverses anàlisis estadístiques, en alguns casos
recolçades per programes informàtics específics d'ecologia o altres, que ajuden sobretot a explo-
rar àmplies llistes de dades (LANGE 1990; JONES 1991, 69-78; JONES et al. 1993).

No existeix però un únic mètode de quantificació arqueobotànica apropiat per utilitzar-
lo en tots els casos, dependrà de la recerca que s'estigui duent a terme i de la qualitat de les dades
amb les que es treballa (POPPER 1988, 53). Per altra part i com acabem de veure l'aplicació d'anà-
lisis estadístiques depèn en gran part de la quantitat i de la qualitat de les restes recuperades.
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2.5.2. Individus, unitats d'anàlisi i composició botànica

Acabem de veure que des del moment en què es decideix realitzar algun tipus d'aproxi-
mació quantitativa és indispensable escollir una sèrie d'unitats bàsiques. Una és la "unitat bàsi-
ca de comptatge", és a dir la que s'entén per "1 " en cada anàlisi realitzada, una altra és la "uni-
tat d'anàlisi", que pot recollir una única activitat humana i que serà el nivell inferior d'estudi, i
finalment "l'episodi de funcionament" que respon a unes activitats concretes (JONES 1991, 64).

• la unitat bàsica de comptatge: es tracta de trobar una manera estandaritzada de comp-
tar els fragments, de manera que es reflexi el nombre mínim d'individus. En arqueobotànica la
estimació d'aquest nombre mínim sufreix un problema addicional respecte a per exemple l'ar-
queozoologia, ja que el nombre de llavors, glumes, etc. per planta no és estándar, com succeeix
generalment amb els ossos animals (JONES 1991, 65).

S'utilitzen doncs diversos mètodes per calcular-lo. Un dels més comuns consisteix en
comptar els fragments com a individus segons es conservi o no una part de la planta que és esco-
llida perquè sobreviu bé arqueològicament, es defineix sense ambigüitat i és fàcilment reconeixi-
ble, com podria ser la zona de l'embrió (JONES 1990, 92; 1991, 65-66). Un altre mètode implica
estimar el nombre de granes senceres segons el volum obtingut pels fragments (VEEN 1992, 25).
Els fragments de raquis de cereals s'han de comptabilitzar individualment segons la seva relació
amb les cariopsis que contenien. Alguns autors compten totes les males herbes com 1, encara que
estiguin trencades, amb l'excepció de les llavors grans quan clarament representen parts d'una
mateixa llavor (VEEN 1992, 25).

La unitat bàsica de comptatge pot variar dins un mateix conjunt segons la seva finalitat,
per tant establim una sèrie d'unitats que poden ser susceptibles de comptatge:

- la resta: qualsevol tipus de macroresta vegetal que no correspongui a un carbó
informe;

- el taxo: tota espècie identificada i també el gènere sempre i quan no coincideixi
amb la presència d'una espècie del mateix gènere ja comptada com a taxo;

- individu: tota llavor o fruit identificat, sencer o fragment quan conservi l'àrea del
germen;

- fragment: petita part de llavor o de fruit que no conserva l'àrea del germen, tant
si està identificat com si no.

L'interès en extreure el màxim de resultats de les mostres dels jaciments de la plana occi-
dental, en general bastant pobres en restes, ens va portar a realitzar una petita experiència enca-
minada a avaluar les diferències en nombre d'individus comptabilitzats si s'utilitzava una aproxi-
mació maximalista o una minimalista, que acabem de descriure i que finalment ha estat consi-
derada més apropiada i objectiva.

L'experiència consistí en comptabilitzar uns mateixos conjunts de les dues maneres:
segons la presència de l'àrea de l'embrió, i segons un sistema en el que es calculava com indivi-
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du si el fragment era més gran de les 3/4 parts del que ocuparia la resta sencera, segons l'espè-
cie. Es va dur a terme sobre restes d'Hordeum vulgäre i de Tríticum aestivum/dumm, les rnés
susceptibles de presentar problemes d'aquest tipus. Els resultats donaren que el nombre d'indi-
vidus augmentava amb una mitjana del 21% sí s'utilitzava el segon sistema. Comprovada l'alea-
torietat de la percepció de l'estat de fragmentació de les granes, i la poca diferència entre els resul-
tats d'un i altre ens vàrem decantar definitivament pel recompte dels embrions, que com hem dit
ha estat l'utilitzat finalment.

De tota manera aquesta problemàtica existeix només en els casos en què és factible iden-
tificar l'espècie sense dificultats encara que no es conservi l'embrió, en els casos en què és
necessari l'exemplar sencer com podria ser el de la majoria dels mills, per poder determinar-los
la comptabilització d'individus no presenta problemes.

En altres casos la quantificació d'individus pot adaptar-se en alguns tipus de restes, com
per exemple els fruiters de gran tamany. Per exemple els fruits de Quercus, les glans, solen frag-
mentar-se fàcilment en els dos cotiledons, en aquest cas hem utilitzat el següent sistema de
compta tge:

- 1 resta: qualsevol cotiledó, fragment o gla sencera

- 1 individu: en el cas de que es conservessin els dos cotiledons units o es pogues-
sin associar fàcilment, com a 1; en el cas de que no s'ha calculat el nombre mínim d'in-
dividus dividint el nombre de cotiledons existents per 2 (2 per cada fruit).

Un altre exemple estaria en les restes de Pistacia lentiscus, llénasele. En aquetcas ens hem
trobat amb una única concentració que contenia restes conservades en diferents tipus de frag-
ments (Minferri UE 2107), i s'ha calculat el nombre mínim d'individus de la següent manera:

-1 resta: tot fragment o llavor sencera

-1 individu: si es conservava sencera, 1 ; si es conservava clarament més de la mei-
tat, 1; si es tractava de meitats, es dividia per 2 per conseguir el nombre mínim; i els frag-
ments més petits d'una meitat no eren contabilitzats en pertànyer segurament als frag-
ments de més de la meitat.

• La unitat d'anàlisi: habitualment és la mostra. Però la mostra ha de respondre com hem
vista una única activitat humana, el que es relaciona directament amb el concepte d'unitat estra-
tigràfica (UE) que es defineix com "la divisió més perita de la seqüència estratigràfica local, és a
dir, en la realitat, tot resultat coherent d'una acció antròpica o natural única" (LÓPEZ 1991, 16).
En el nostre cas, doncs, utilitzem la UE com a unitat bàsica d'anàlisi. En alguns casos, i com hem
visten parlar de les experiències realitzades sobre el mostreig i el tractament, una mostra potser
fraccionada (quadriculat, fraccions d'un mateix volum, testi intensificació de mostra...) però per
a l'estudi descriptiu i interpretatiu aquestes parts són assimilades en un sol conjunt representa-
tiu de la U E.

En el cas què el concepte d'UE no estigui present en la metodologia de l'equip d'excava-
ció, com seria per exemple Masada de Ratón, la unitat bàsica del seu mètode que es correspon-
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gui conceptualment amb la UÈ es "tradueix" i és utilitzada com a tal (en aquest el "nivell").

• L'episodi de funcionament: també presenta una correspondència amb el que en alguns
registres d'excavació és denomina "fet", o també podríem dir "estructura ". El fet es defineix com
"un conjunt estructurat voluntàriament, que pot ser issolat i estudiat en tant que tal, i al què es
troben associades diverses UE" (LÓPEZ 1991, 16). Són una unitat d'anàlisi molt pràctica ja que en
general estan relacionades amb una activitat coneguda, el que pot ajudar a l'explicació de les res-
tes associades a elles. En alguns casos és pot utilitzar com unitat per calcular les freqüències en el
interior d'un mateix jaciment, com seria per exemple el cas de Minferri, on totes les unitats estra-
tigràfiques mostrejades estan en relació amb una estructura o fet arqueològic, el que ens dóna un
marc important per a la seva interpretació.

L'agrupació de les dades es pot realitzar en cada cas segons les necessitats o característi-
ques de la recerca sobre cada jaciment en concret, en sectors, zones, fases, etc....

Si recapitulem, els sistemes de quantificació utilitzats en aquest treball són principalment
els percentatges de freqüències per taxo, la densitat de restes, el nombre de taxons per mostra, i
en alguns casos particulars la relació entre llavors i carbons (Minferri) o restes de plantes culti-
vades i restes de plantes silvestres (Vilars). Les bases d'aquestes quantificacions es presenten com
hem comentat anteriorment en una sèrie de taules.

2.5.3. Interpretació de les dades: aproximació etnobotànica a les pràctiques
agrícoles

En els estudis concrets dels jaciments veurem com en alguns casos la interpretació de les
dades pot venir donada per una metodologia de tipus etnobotànica adaptada a les restes arque-
ològiques i utilitzada sobretot per detectar residus de pràctiques agrícoles i l'estadi en el procés
de neteja, principalment en el cas dels cereals (vegeu també capítol 111, apartat 11.1.4). Presentem
en aquest punt els principis d'aquest tipus d'aproximacions i posteriorment estudiarem casos
pràctics en els jaciments de Minferri i Els Vilars,

Els estudis etnobotànics, realitzats principalment a la Mediterrània oriental, han permès
la caracterització dels productes i subproductes que es generen en els diversos estadis del procés
de neteja dels cereals per extreure'n el boli i les males herbes (HILLMAN 1981, 1984a i b, 1985;
JONES 1984, 1992). Aquestes aproximacions es basen en l'argument de que en el context d'una
tecnologia tradicional només existeix un nombre limitat de possibilitats de processar els pro-
ductes de la collita, ja que són les característiques físiques dels vegetals en qüestió les que deter-
minen el tipus i la seqüència necessària. Encara que els detalls poden variar, especialment els útils
utilitzats, els estadis del procés són sempre els mateixos, i el que és més important, els efectes en
la composició de productes i subproductes (JONES 1984a, 46).

Per als cereals que es desprenen fàcilment de les seves glumes, com el blat nu o l'ordi nu
la seqüència simplificada del procés seria la següent (VEEN 1992, 81):

Collita - extreure les espigues del camp, per diversos mètodes
(vegeu per exemple BUXÓ 1990, 8-9);
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Batuda - [liberar el gra de la palla (tiges i diverses parts de l'espiga
i espiguetes);

Ventat - separar el gra dels elements lleugers de la palla (glumes,
arestes..., el boll) i de les males herbes lleugeres;

Garbellat groller - separar les males herbes de gran talla, les espigues no tri
Hades, les males herbes encara agrupades en la inflorescèn
eia i els nusos de tija;

Garbellat fi - separar les petites males herbes del gra.

Els cereals que mantenen les seves glumes, com l'ordi vestito la pisana, requereixen d'al-
tres operacions per aconseguir un gra net. Els estadis adicionáis són:

forrar - per a que les glumes siguin més fràgils;

Jrimrar - separar les granes de les glumes;

Segon ventat

Segon garbellat groller

Garbellat fi

Les últimes operacions es solen realitzar diàriament en l'àmbit domèstic, encara que en
els climes amb estius secs el torrat pot realitzar-se també "a gran escala" abans d'emmagatzemar
(HILLMAN 1981, 132, JONES 1984a, 46).

Així com els estadis són sempre similars, la seqüència tampoc no pot variar massa, ja que
per exemple no es pot garbellar abans de ventar perquè el boli i la palla taponen ràpidament els
porgadors o garbells, o és millor fer el garbellat groller abans del fi, ja que redueix el volum a trac-
tar (HILLMAN 1984, 9; JONES 1984a, 46 i 48).

Aquestes operacions generen no només un producte final, el gra quasi bé net, sinó també
una sèrie de residus o subproductes que presenten una proporció variada de granes de cereals,
d'elements i fragments d'espiga i d'espigueta, de palla," males herbes de diverses mides... (fig.
11.17). Per exemple el producte del ventat pels blats nus serien granes de cereal, nusos pesats de
les tiges, alguns fragments de raquis i la majoria de les males herbes, és a dir els components més
pesats. En canvi els elements més lleugers i que per tant són desplaçats pel vent formarien el sub-
producte, com les glumes, els fragments llargs de tija, les males herbes més lleugeres, més raquis
i la majoria dels fragments de arestes (HILLMAN 1981, 134 i 135, 1985, 8). El producte i el sub-
producte varia segons l'estadi (vegeu fig. 11.17).

Els subproductes són aprofitats per diverses utilitzacions, com a aliment pels animals a
l'hivern, com menjar "immediat" pels animals de treball, com menjar per l'aviram, combustible
o altres.

Per altra part no tots els productes i subproductes observats en els estudis etnogràfics són
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interessants per a la interpretació arqueològica, que estudia principalment les restes que han tin-
gut contacte amb el foc i que s'han cremat. Per tant s'obvien els subproductes que no hi tenen
aquest contacte (fig. 11.17), així com els "productes transitoris", és a dir, els productes d'un esta-
di que seguidament es tornarà a tractar i que per tant té una vida molt curta, així com els resi-
dus que es converteixen ràpidament en cendres (entrenusos de tija, algunes males herbes...)
(H1LLMAN 1984, 11).

A la península Ibèrica només coneixem els darrers treballs de L. Peña Chocarro (1992a),
que ha estudiat les pràctiques agrícoles aplicades a blats vestits com l'espelta petita (Tritícum
monococciim}, la pisana (Triticum dicoccurrí) i l'espelta (Triticum spelta), encara conreats actual-
ment de forma tradicional en zones d'Astúries i Andalusia.

Aquest tipus d'estudi també s'ha realitzat amb altres tipus de cereals com el mill, Panicum
miliaceum, en zones de França, índia o Nepal (LUNDSTROM-BAUDA1S - BA1LLY 1995, 179-181
fig.14; LUNDSTROM-BAUDAIS - SCHNE1DER-RACHOUD 1995). En aquest cas els processos són
similars que amb la resta de cereals: trilla (amb els peus, bastons...), ventat, garbellat, torrat,
esgranat i ventat. En alguns casos potser assecat i emmagatzemat abans d'esgranar. L'assecat
ajuda una major conservació del mill que dura fins 10 anys en el cas que s'hagi fet i només 1 si
no s'asseca. L'esgranat en un morter i el ventat es realitza diàriament tantes vegades com calgui
fins que el gra estigui net; tot i això al final del procés un 2% del gra té encara les glumes (LUNDS-
TROM-BAUDAIS - SCHNE1DER-RACHOUD 1995, LÉVY-LUXEREAU 1985).

A partir d'aquestes observacions s'han creat dos mètodes per poder inferir si unes deter-
minades restes són productes o subproductes, i com s'han processat (vegeu VEEN 1992, 81-89).
El primer mètode té corn a base el càlcul d'índexs que ens permetin establir les quantitats relati-
ves dels tipus de restes i està basat en els treballs de G. Hulmán (1981). M. van der Veen (1992,
82) calcula tres índexs sobre el seu material,

1. blats vestits: n° de bases de gluma / n° de granes

2. cereals nus: n° d'entrenusos de raquis / n° de granes

5. conjunt de cereals: n° de males herbes / n° de granes.

El segon utilitza les proporcions relatives de les diferents categories de males herbes i està
basat en els treballs de G. Jones sobre el comportament d'aquestes llavors durant el processat
(1984, 1987). Es basa en les categories o tipus de males herbes creats per G. Jones (1984, 54) a
partir de la talla de la llavor, la tendència de les llavors en manternir-se juntes en la inflorescèn-
cia (de vegades encara immadures) i les seves qualitats aerodinàmiques.

Aquest tipus d'aproximacions són bàsiques per establir les relacions existents entre les res-
tes recuperades en un jaciment arqueològic i els processos agrícoles, de producció o manipulació,
al mateix temps que ens informen sobre les activitats habituals de les comunitats humanes que
estudiem. Aplicarem en alguns casos altres tipus d'interpretacions basades en altres premises que
comentarem més reduïdament en el seu moment.
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APARTAT 11. DESCRIPCIÓ i Discussió ARQIIEOBOTÀNICA DE LES ESPÈCIES IDENTIFICADES

Aquest apartat té com objectiu descriure els caràcters que ens han permès la identificació
de les llavors i de fruits més interessants, per la seva freqüència d'aparició o per la seva raretat en
la bibliografia arqueobotànica.

En el cas en què les identificacions estiguin basades en les descripcions publicades per
altres autors, s'indica la referència. Si s'ha basat en la observació d'exemplars recents de l'Herbari
AAAF de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid s'indica el número
d'inventari corresponent. També s'indica quan s'hagin obtingut mides concretes de la col·lecció
del Laboratori de Paleobotànica del Institut de Prehistòria de la Universitat de Leiden (1PL), tot i
que s'ha utilitzat en moltes de les identificacions, encara que no s'especifici particularment. Per
algun taxo puntual s'ha utilitzat també la nostra col·lecció particular i la de R.Buxó ubicada al
Laboratori de Ciències Auxiliars del Centre d'Investigacions de Girona, i en general els aties i la
bibliografia queja hem citat en l'apartat anterior. Les descripcions botàniques, ecològiques i d'i-
dentificació actual dels diversos gèneres i espècies estan basades principalment en Bolòs et al.
1993 i Folch 1986.

Cadascun va acompanyat del seu nom vulgar en català, encara que al final d'aquest apar-
tat s'adjunta un llistat de les espècies identificades amb els seus noms corresponents en català i
castellà. S'indica així mateix els jaciments on ha estat identificada la planta i les mides de les res-
tes recuperades.

1. Anacardíaceae

1.1.Pistacia lentiscus\.„ llentiscle o mata (fìg. 11.18Ì

Es tracta d'un arbusto arbretque s'estén pels matolls i els boscos aclarits de la terra baixa,
sent una espècie típicament mediterrània. El fruit és una drupa, vermell durant la creixença i
negre a la maturitat.

•

Les llavors recuperades es caracteritzen pel seu contorn més o menys lenticular, per ser
aplanades, assimètriques, buides per dins i de superfície llisa. Una part presenta una llargada
superior a l'amplada però en altres els termes s'inverteixen, (fig. 11.19). En alguns exemplars es
conserva el pericarp adherit.

A Catalunya trobem dues espècies de Pistacia: Pistada lentiscusl Pistacia terebinthus. L'os
de la noguerola (Pistacia terebinthus), présenta generalment una forma simètrica, és més gruixut
i en general és de talla més gran que el del llénasele (ST1KA 1988, 39; HANSEN 1991, 41-45).
Algunes mides realitzades sobre material recent de la península Ibèrica ens indiquen aquesta
diferència:

-Pistacia lentiscus [AAAF 00924 i 00916], n:10 11 3,68 (3,2-4,1) x a 4,40 (3,9-4,9) x g 1,74
(1-2,1) mm H/a 84 (74-90) g/a 40 (19-50)
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-Pistada terebinthus [AAAF 110563 i 122481] n:10 11 6,15 (5,3-7) x a 4,59 (3,6-5,2) x g
3,56 (3,3-3,9) mm Il/a 136(110-183) g/a 78 (69-102)

Quanta la relació de les mides dels exemplars de Minferri en alguns casos la relació entre
la llargada i l'amplada potser favorable a la primera, com en el jaciment de Franchti Cave (Grècia)
(HANSEN 1991, 41-45), mentre en altres és al contrari com a Fuente Álamo (Almeria) (ST1KA
1988, 38). En el material mesurat per nosaltres P.lentiscus és més ample que llarg, mentre que
P.terebinthus és més llarg que ample.

Tanmateix les característiques morfològiques de les restes recuperades i sobretot la seva
petita talla ens fan associar-les principalment a Pistacia lentiscus. Tot i així alguns dels exemplars
més gruixuts podrien apropar-se morfològicament a P.terebinthus.

Minferri n: 100 11 2,75 (2,1-3,6) x a 2,91 (2,1-3,8) x g 1,74(1-2,8) mm ll/a 96 (65-138) g/a 62 (34-92)

2. Aptaceae

2.1. Trìnìa glauca (L.Ì Dumort. trinia (fíg. 11.18)

Herba pròpia de les pastures seques, amb aquenis negrosos. Les llavors d'aquesta planta
es caracteritzen per un contorn el.lipsoidal i una secció plana-convexa. En alguns casos la cara
ventral és lleugerament còncava. La cara dorsal presenta uns 4 conductes prominents (per on cir-
cula oli o resina), separats uns dels altres per estrets i profunds enfonsaments. La causa de què
no tots els conductes estiguin igualment conservats és que en carbonitzar-se s'inflen i es despre-
nen en part (STIKA 1988, 39), pel que en alguns casos resulta difícil comptar-los.

Vilars I I n:10 11 1,39 (1,1-1,7) x a 1,13 (1-1,3) x g 0,9 (0,73-1,06) mm ll/a 123 (114-139) g/a 79 (64-85)

Minferri n: 3 11 1,3 (1,2-1,4) x a 1,04 (0,9-1,2) x g 0,92 (0,8-1) mm ll/a 126 (119-137) g/a 89 (80-100)

3. Asteraceae

3.1. Centaurea sp.» centaurea (fíg. IÏ.18)

Aquest gènere és bastant ampli i agrupa una trentena d'espècies a Catalunya. Els aquenis
recuperats, tenen un contorn més o menys obovat, amb un àpex truncat de vora circular, on s'in-
serta el característic plomall (pappus). En la part inferior presenten una incisió (en l'interior de
la qual es troba l'hilum) que en alguns casos pot arribar a prendre una forma de garfi, semblant
al de Centaurea melitensis [AAAF 106740]. La superfície és llisa.

Vilars II n: 1 II 1,45 x a 0,76 mm ll/a 191
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Masada de Ratón n: 1 11 1,82 x a 0,97 mm Il/a 188

Tozal de los Regallos n: l H 2,61 x a 0,61 H/a 428

4. Boragînaceae

4.1. Lîthospermum sp.

És un gènere que compren mates, herbes perennes i plantes anuals, i que pot créixer tant
en terres conreades com en brolles i timonedes segons l'espècie. De les restes recuperades una és
una llavor bigibosa, amb un àpex apuntat i una base triangular bastant petita, semblant a
Lîthospermum tenuifiorum (ZE1ST- BAKKER-HEERES 1982, 212-213; ST1KA 1988, 42), i de talla
més petita que Larvense.

Minferri n: 2 H 1,93 x a 1,42 x g 1,23 mm ll/a 127 g/a 87; 11 2,95 x a 1,93 x g 1,80 mm 11/a 153 g/a 93

5, Chenopodíaceae

5.1. Atríplex patufa. atrtplex

És l'espècie més comuna d'aquest gènere i es fa en ambients nitrificats com llocs ruderals
i terres cultivades. L'aqueni identificat és lenticular, amb la radícula una mica sortint i que pre-
senta uns petits acanalaments al llarg. La superfície és llisa.

Minferri n:1 00,98

5.2. Chenopodìum album L., biet blanc

És una espècie molt freqüent a les comunitats ruderals terofítiques i també als conreus.
Els fruits són lenticulars i s'observen en la majoria de casos les estries radials característiques. Per
altra part en alguns jaciments s'han recuperat restes carbonitzades que no havien arribat a la
maturitat, amb diàmetres entre 0,7 i 0,9 mm. Normalment aquestes restes estan deformades en
el gruix per efecte de la carbonització.

Minferri n:2 0 1,12 mm; 0 0,9 mm

Vilars H n: 21 0 0,94 (0,76-1,12)

Masada de Ratón n: I 0 0,7 mm

Tozal de los Regallos n: 9 0 0,90 (0,7-1,1) mm
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• Chenopodìum glaucum L.r blet ftirinell

Es tracta d'una herba petita que creix com a vegetació ruderal en sòls argilosos i humits.
L'aqueni recuperat és pent, lenticular, amb la superfície llisa, i no presenta punt central (KROLL
1987, 80; JACOMET et al. 1989, 301).

Minferri n: 1 0 0,76 mm

• Chenopodìum murale L.r blet de paret

És una herba d'olor no gaire agradable que creix als herbassars ruderals. La seva llavor és
perita, amb una revora i el radicle que li arriba fins al centre [AAAE 890604]. La superfície és lleu-
gerament rugosa, encara que no tant com les restes actuals, el que pot ser degut als efectes de la
carbonització.

Vilars I I n: 2 0 0,94- mm ; 0 1,13 mm

• Chenopodium tipus hybridum L. (fíg. 11,18)

Herba fètida que creix en llocs i conreus humits. És un fruit lenticular que es distingeix de
la resta d'espècies de Chenopodium per la seva superfície coberta amb vistosos clots (KNORZER
1970, 54).

Minferri n: 1 0 1,44 x g 0,82

6. Ctstaceae

6.1. Cístussp., estepes (fíg. 11.18Ì

Es tracta de mates o perits arbusts típics de les brolles. Les seves llavors identificades són
de mida perita, polimorfes, generalment poligonals. També s'ha recuperat un fragment de càp-
sula (MIN 2086), 4,66 x 2,29, similar als apareguts a Fuente Álamo (Almeria) (ST1KA 1988, 46) i
Cerro de la Virgen (Granada) (BUXÓ 1993). Les càpsules recents de les espècies de Cistus varien
entre 4-5 mm, Cistus monspeliensis L., 5-7 min, Cistus clusii Dunal o Cistus crispus L, i altres
mes grans entre 6 i 12 mm., Cistus albidus o Cistus íadanifer. En tractar-se la resta recuperada
d'un fragment no ens permet decantar-nos per cap espècie.

S'han determinat també algunes fulles que podrien pertànyer Cistus clusii Dunal (este-
perola), són linears, amb els marges enrotllats i el nervi central prominent, de manera que sobres-
surt per sobre de les vores (STIKA 1988,45). Altres espècies de Cistus, com Cistus albidus o Cistus
crispus, tenen les fulles oval-oblongues o oval-lanceolades. Són semblants a les de Rosmarinus,
però en aquestes últimes el nervi central no sobressurt.

Minferri n:10 II 0,86 (0,8-0,9) x a 0,66 (0,6-0,7) mm ll/a 131 (116-152)
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