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L'explotació de la vegetació

APARTAT /, LES PLANTES CONREADES 1 L'EXPLOTACIÓ DE LA VEUETACIÓ A
LA PLANA OCCIDENTAL

1. Uorigen. l'expansió i la importància de les plantes conreades a la plana
occidental catalana entre l'edat del bronze t l'època ibèrica

1.1. Els cereals; pilar fonamental de l'agricultura i l'alimentació

Des dels inicis de l'adopció de l'agricultura a la península Ibèrica els cereals han tingut una
importància decisiva que s'ha vist reflexada en la seva presència continuada en els jaciments de
tota època estudiats arqueobotànicament, i que ha continuat fins els nostres dies, essente! prin-
cipal conreu de moltes civilitzacions en el món. Aquesta significació es deu principalment a l'alt
contingut caloric de les seves granes i a que són plantes de cicle curt amb una rendabilitat molt
alta i poc exigents en comparació per exemple amb les lleguminoses.

Els cereals estan presents des del neolític antic cardial del llevant peninsular on ja es conei-
xen les principals espècies, per exemple en el jaciment de Cova de les Cendres (BUXO 1993) on
s'han recuperat amb cronologies de mitjans del cinquè mil·leni: blat nu, pisana, espelta petita,
ordi vestit i ordi nu, a més de vàries lleguminoses. Com veiem són els blats i els ordis els primers
cereals utilitzats i aquesta tendència continuarà, amb les variacions que veurem a continuació. Per
a la plana occidental no disposem de dades tan antigues, però a partir dels estudis realitzats
podem afirmar la presència de la majoria d'ells, i que durant l'edat del bronze se n'adopten uns
de nous, els mills, i més endavant ja en època ibèrica tardana, com a molt tard, la civada.

/. /. 7. Els blats i l'ordi

Aquests són els principals cereals de tota la Plana per qualsevol època coneguda arqueo-
botànicament, i podem suposar la seva utilització en fases anteriors, en espera de nous estudis
arqueobotànics. Les dades neolítiques més properes es troben a la Cova de les Portes (Lladurs, el
Solsonès), on en un nivell verazià es recuperà ordi vestit i blat vestit, a més d'altres tipus de plan-
tes (ALONSO 1995b, 99-100).

A partir de l'edat del bronze els cereals més representats són el blat nu i l'ordi vestit, alter-
nant un major percentatge segons el jaciment, el que pot venir donat per raons tafonòmiques
específiques de cada jaciment. Entre els jaciments de l'edat del bronze trobem Minferri, en el que
predomina clarament el blat nu, la Cova de Punta Farisa, amb una major presència de restes d'or-
di vestit, i Masada de Ratón, on es troben igualats amb un molt baix nombre de restes.

Quant a l'edat del ferro els resultats són igualment variats. A Els Vilars la preponderància
d'un o altre depèn de la fase, sent l'ordi vestit lleugerament més freqüent i quantitativament
superior que el blat nu. També a Tozal de los Regallos la freqüència d'ordi vestit és més alta, enca-
ra que s'ha recuperat poc material, mentre que a Roques del Sarró el més representat és el blat

259



L'explotació de la vegetació

nu, juntament amb el seu tipus compacte. Al jaciment de Margalef l'ordi vestit també predomi-
na per sobre dels blats, mentre que a Tossal de les Tenalles el cereal amb un percentatge més alt
és, de manera inusual la pisana (ALONSO 1992 b). Per la seva banda al Molí de l'Espígol l'ordi
vestit predomina clarament sobre el blat nu (ALONSO 1992 a, 60; CUBERO 1994)

De tota manera les proporcions en aquests tres darrers jaciments no són gaire significati-
ves degut a la manca d'un mostreig sistemàtic.

Per tant no s'observa cap tipus d'evolució cap a la predominancia d'un d'aquests dos cere-
als sobre l'altre, si més no a partir les restes que ens han arribat. El que sí podem reafirmar és la
importància sobre la resta de cereals i altres plantes conreades. El blat nu i l'ordi vestit es com-
plementen i reflexen unes pautes de conreu i alimentació similars a la majoria dels jaciments de
la Mediterrània occidental (BUXÓ et al., en premsa).

En alguns d'aquests jaciments s'ha pogut dur a terme un intent de distinció entre els blats
nus - blat comú i blat dur - a partir de diverses restes de raquis. A Minferri i Roques del Sarró
s'ha determinat blat comú i a Els Vilars i Tozal de los Regallos blat dur. La diferent cronologia dels
jaciments ens demostra que aquests dos blats conviuen si més no durant la seqüència estudiada.
El blat dur a estat identificat en altres jaciments peninsulars com Moncín (Borja, Saragossa)
(WETTERSTROM 1994, 496-497), los Millares (Sta. Fe de Mondújar, Almería) (BUXÓ 1993) o
Peñalosa (PEÑA CHOCARRO 1995, 162). El blat comú ha estat identificat possiblement a Fuente
Álamo (Almeria) (STIKA 1988, 29).

Pel que es refereix a la resta de blats són clarament secundaris, i inclus l'espelta petita,
determinada en altres indrets dels nordest peninsular, no s'ha identificat en cap cas a la plana
occidental. Algunes restes properes a aquesta espècie, que es trobaven en molt petit nombre jun-
tament amb un major de restes de pisana, han estat associades a aquesta darrera, que en alguns
casos pot presentar morfologia semblant. El mateix succeeix amb les bases d'espigueta.

Trobem el blat nu de tipus compacte, presenten quasi tots els jaciments estudiats excep-
te Roques del Sarró prehistòric, Tozal de los Regallos i Genó, els primers molt pobres en restes i
el darrer amb una mostra puntual. Tant en els jaciments de l'edat del bronze, com de l'edat del
ferro aquest tipus de blat nu és minoritari, i sempre acompanyant del blat nu, pel què és possi-
ble que no es tracti d'un conreu independent sinó mesclat amb la resta de blats nus.

La pisana, encara que també minoritària manté la seva importància i es conrea en totes
les èpoques, i encara que és menys freqüent que, per exemple el blat nu del tipus compacte, quan-
titativament és més important. A Minferri per exemple es troba en el mateix nombre d'estruc-
tures que l'ordi vestit, a Masada de Ratón i la Cova de Punta Farisa hi és present sobretot amb
restes de batuda, així com a Genó. A Els Vilars és el segon blat més important, sobretot en la pri-
mera fase del poblat, on es presenta amb una major freqüència que el blat nu, mentre que a Tozal
de los Regallos és l'únic blat representat per cariopsis. No el trobem a Roques del Sarró en època
ibèrica tardana, però és important entre les restes recuperades a Margalef i preponderant al Tossal
de les Tenalles,

Entre els ordis és indiscutible que l'ordi vestit predomina sobre l'ordi nu, ja que només se
n'han recuperat unes poques d'aquest últim en el jaciment d'Els Vilars. Aquest ordi és clarament
residual a la plana occidental ja des de l'edat del bronze.
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Aquest panorama és similar al que podem trobar durant aquestes èpoques en la vall de
l'Ebre i el nordest peninsular, mentre que difereix d'altres zones de la península Ibèrica (BUXÓ et
al., en premsa). Com hem vist durant els inicis del neolític, a la península les espècies de cereals
es troben ben representades en el seu conjunt, sense poder establir gaires diferències entre elles.
Les poblacions del neolític antic cardial, sobretot del Llevant, practiquen una agricultura basada
en un ampli ventall de cereals, i també Ileguminoses, més ample que el del sud de França i inclus
Itàlia (BUXÓ 1993). Exemple d'això són jaciments com Cova de l'Or (HOPE 1966), Cova de la
Sarsa (LÓPEZ 1980), o Cova de les Cendres (BUXÓ 1993), i potser també a Catalunya, el recent-
ment excavat de la Font del Ros (Berga, el Berguedà) (BORDAS et al. 1996, 402).

És més endavant quan els cereals que responen millor a les condicions ecològiques de la
península, i de cadascuna de les seves zones climàtiques (mediterrània, atlàntica i continental),
van prenent una major rellevància mentre que altres arriben quasi a desaparèixer. Al llevant
mateix des del neolític antic evolucionat s'observa com el blat nu i l'ordi nu prenen una major
importància (BUXÓ 1993). Per contra, a la Mediterrània oriental s'observa el fenomen contrarija
que el blat vestit i l'ordi vestit són més importants. En aquest sentit M. Hopf (1987, 274) propo-
sa una hipòtesi segons la qual els primers cereals conreats foren introduïts a la península més o
menys directament des de la Mediterrània oriental, mentre que després s'interrompria el con-
tacte i es desenvoluparien uns trets específics peninsulars.

Aquestes dades concorden amb les obtingudes per R. Buxó en jaciments neolítics de l'arc
occidental mediterrani (BUXÓ 1993), en els que durant el neolític antic evolucionat els cereals
més expandits són el blat nu, i l'ordi vestit i nu, mentre que els blats vestits són més rars.

Recents estudis genètics proposen la hipòtesi d'un origen occidental pels ordis de dues
carreres o dístics presents a la península Ibèrica, a partir de certes característiques específiques
que els diferencien dels d'altres orígens (MORALEJO et al. 1994). De manera que l'ordi podria ser
un conreu multicèntric, domesticat al llarg de tota la Mediterrània, potser al Magreb, de mane-
ra que es reforçaria la tesi d'Hopf comentada anteriorment (1987, 274). Tanmateix les diverses
hipòtesis explicatives presentades pels autors, proposen també possibles introduccions poste-
riors, en èpoques històriques, el que relativitza en gran mesura aquesta possibilitat (MORALEJO
et al. 1994,835).

En el sud de França els primers cereals conreats són el blat nu i l'ordi nu i cal esperar a
l'epicardial per a què apareixin els cereals vestits, la pisana, l'ordi vestit i potser l'espelta petita
(MAR1NVAL-RUAS 1991, 129-130).

Durant el calcoline i l'edat del bronze en el nordest peninsular el blat nu continua essent
el blat més important i en alguns casos també és el més representat, mentre que el blat vestit és
quasi sempre secundari. S'observa també un descens de l'ordi nu, de la mateixa manera que al
sud de França (ERROUX 1976), i un augment de la importància de l'ordi vestit i del blat nu, com
hem vist també succeeix a la plana occidental. Característics són alguns jaciments com l'Institut
de Manlleu (BUXÓ 1993), la Bòbila Madurell (BUXÓ 1993) o també Moncín, on a més sembla
haver-se identificat ordi dístic (WETTERSTROM 1994). Per altra banda l'ordi nu encara es troba
fins a l'edat del ferro en jaciments del prepirineu i pirineu com Caune de Bélésta o Cova d'Anés
(ALONSO 1995 b).
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Alguns autors interpreten el conreu de l'ordi vestit com un progrés dins les pràctiques
agrícoles, ja que l'ordi nu desgrana més fàcilment, pel que s'acomoda bé a una recol.leccio, però
no a una sega del cereal madur, mentre que l'ordì vestirsi (AAAR1NVAL-RUAS 1991, BO).

Els estudis realitzats en jaciments calcolítics del sudest (BUXÓ 1993) presenten un pano-
rama diferent, sobretot pel què respecta als ordis. En aquesta zona la major freqüència de taxons
es decanta cap a l'ordi nu i la fava, sobretot durant el calcoline, mentre que l'ordi vestit no pren
importància fins al coure ple - bronze antic i en detriment de l'ordi nu, que pateix una devalla-
da definitiva. En aquest moment l'autor observa una brusca modificació de les activitats huma-
nes de producció agrícola, la qual pren una altra orientació ja sigui a causa d'influències exteriors
o de transformacions endògenes (BUXÓ 1993, BUXÓ et al., en premsa).

Durant la primera edat del ferro la relació entre els diversos cereals segueix essent la
mateixa, sobretot en el nordest peninsular, d'on prové la majoria de les dades. El blat nu i l'ordi
vestit són clarament predominants, els blats vestit són rars, i en algun cas, a la vall alta de l'Ebre
s'ha detectat la presència d'un nou blat vestit, l'espelta (T.spelta) (CUBERO 1994), que tindrà un
rol significatiu en l'àrea cantàbrica sobretot en època romana (BUXÓ et al., en premsa). També
en aquesta zona la pisana manté encara la seva importància en jaciments com Alto de la Cruz
(Cortes de Navarra) (CUBERO 1990 i 1994) o el Castro de Cameixa (RAM1L 1993). Aquest fet es
podria deure a què el clima temperat pot ser més favorable per a aquest conreu que el de I medi-
terrani (HOPF 1991,269).

Al nordest malgrat la clara tendència que mostra el blat nu com el millor representat, la
pisana té una presència important en jaciments puntuals, tant del nordest com del sud peninsu-
lar, i a la plana occidental mateix, com hem vist en el cas del Tossal de les Tenalles. La trobem ben
representada al Torrelló d'Almassora (Castelló) (CUBERO 1993), i en grans quantitats al Vilar del
Met (Vilanova del Camí, Anoia) (CUBERO 1991 c), possiblement com a contingut primari d'una
sitja. Aquests fets ens indiquen que el conreu d'aquest blat continuava sent considerable durant
l'edat del ferro, almenys en algunes zones.

La raó d'aquesta pervivència dels blats vestits pot venir donada perquè són espècies més
rústiques que els blats nus, menys exigents quant a la qualitat del sòl, i que es poden sembrar en
terres on aquest blat no aniria bé.

Un tema interessant respecte els cereals és la possibilitat de què es sembressin juntament
en els mateixos camps de conreu. Aproximacions d'aquest tipus es pot donar únicament a partir
de restes arqueobotàniques provînents de conjunts tancats. Cap de les estructures mostrejades
per nosaltres pot ser interpretada com conjunt tancat, en el sentit que es pot donar d'aquests
com espais que conserven restes provinents d'una única acció i per tant d'una sola collita. Per
tantes difícil interpretar l'existència de conreus mono o pluriespecífics. Aquest tipus de conjunts
estudiats a França per Ph.Mari n va I (1988a, 218-224) estaven essencialment constituïts per un
únic taxo, el que indica que amb tota probabilitat estaven sembrats de manera monoespecífica,
encara que també existeixen excepcions (MARINVAL 1992a).

La manca de conjunts tancats en la majoria de jaciments de la península Ibèrica tampoc
ha permès interpretacions en aquest sentit, si bé etnogràficament i històricament estan ben
documentades pràctiques de conreu barrejat de blat i ordi o blat i sègol (anomenat mestali), així
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com de cereals i Ileguminoses (MINGÓTE 1990, 30; BUXÓ 1993). A la plana occidental en època
medieval en alguns casos el conreu de mestali era tan generalitzat que els historiadors suposen
que el pa corrent als sectors rurals i part dels urbans era fet d'aquesta mescla (TERRÉ-BAULIES
1993, 127). També conreus barrejats estan atestats etnogràficament a la Mediterrània central,
encara que no de manera intencionada, sinó fruit d'una descuidada selecció de les llavors i nete-
ja de les eres (SPURR 1986,41).

Algunes dades del País Valencià apunten tanmateix cap a la interpretació contrària, que
corrobora dades franceses. El conjunt tancat d'ordi vestit de Vinarragell (Borriana), altres con-
junts d'ordi vestit, blat nu i raïm de l'Alt de Benimaquia (Dénia), o de cereals de la Lloma de Betxí
(Paterna) mostren que el conreu de cada espècie és monoespecífic (PÉREZ-BUXÓ 1995, 63).

Per altra banda per P. J. Reynolds (com.orai a MARINVAL 1988a, 222), estima que el blat
nu i l'ordi vestit no poden sembrar-se junts, ja que existeix una diferència en l'època de madura-
ció de l'ordi d'hivern i el blat d'hivern, i no poden ser collides simultàniament. Tanmateix l'am-
plitud d'adaptació dins de cada espècie és molt ampli i segons Ph. Marinval (1988a), la barreja
de blat i ordi seria possible, com hem vist està documentat etnogràficament. Tant els blats com
l'ordi són principalment cereals d'hivern, encara que aquest segon pot també ser un conreu de
primavera. De totes les maneres el clima mediterrani fa difícil el conreu de primavera d'aquests
cereals. La barreja de dos (o tres) cereals no és infreqüent en algunes zones de la Mediterrània on
es cull manualment (HALSTEAD-JONES 1989). A Grècia per exemple és comuna la barreja de blat
comú i blat dur, ja que el segon pot ser més perjudicat per possibles gelades tardanes que el pri-
mer, però en anys secs sobreviurà millor (HALSTEAD 1990 a VEEN 1995, 335).

Alguns investigadors consideren que cereals molt similars com la pisana i l'espelta petita
podien no ser distingits pels agricultors i ser sembrats conjuntament, com s'interpreta per exem-
ple en els jaciments neolítics danubians (BAKELS 1978, 62). A la plana occidental el mateix podria
haver succeït amb el blat nu i el blat nu de tipus compacte.

M. van der Veen (1995) proposa un sistema estadístic multivariant per poder detectar
aquestes pràctiques en els conreus, encara que amb el requisit de disposar de llargues sèries de
dades, de les que per el moment no se'n disposa a la plana occidental.

La utilització dels blats i l'ordi és bastant coneguda, la majoria són panificables, sobretot
el blat comú í la pisana. El consum de cereals sota forma de pans o galetes seria fonamental en
l'alimentació prehistòrica i protohistòrica de la plana occidental. L'ordi a més ha estat utilitzat
per a la fabricació de la cervesa, encara que la manca d'exemplars germinats, possible evidència
d'un maltejat deliberat no ens permeten expresar-nos en aquest sentit, a diferència del què suc-
ceeix en alguns jaciments europeus (ZEIST 1991, 118-121; STIKA 1996).

Quant a altres blats vestits alguns autors consideren que per exemple l'espelta petita
podria haver-se utilitzat, a partir d'un moment específic, per al consum del bestiar i no de la
comunitat humana (BUXÓ 1993, BUXÓ et al., en premsa).
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1.1.2. L'adopció i l'expansió del conreu dels mills

Com hem comentat repetidament les restes de mill i pañis que s'han recuperat en els jaci-
ments del bronze mig i bronze recent de la Cova de Punta Farisa i Masada de Ratón, són uns dels
principals testimonis de l'adopció d'aquest conreu a la península Ibèrica. Són els primers jaci-
ments on s'hi ha recuperat aquest tipus de cereals en quantitats suficients per assegurar el seu
conreu. Existeix també una breu referència a la presència de mill a la pròpia plana occidental, al
jaciment de Solibernat, durant el bronze final (DDAA 1983, 36).

Es disposa d'altres dades, però, sobre la presència antiga de mills a la península, que es
concentren en el sudest durant el bronze argàric: a Fuente Álamo (Almeria) (ST1KA 1988, 30-32),
on s'han documentat pocs exemplars, que es troben entre el mill i el pañis; a Cerro de la Virgen
(Orce, Granada) (HOPF 1991, 270), jaciment en el que estudis més recents no n'han localitzat
(BUXÓ 1993); i El Rincón de Almendricos (Cqy, Múrcia), també amb pocs exemplars i determi-
nacions insegures (RIVERA étal. 1988, 321). En Portugal es coneixen diverses mencions antigues
tant de mill com de pam's, però quasi totes es presenten problemàtiques a causa de l'antiguetat
de les determinacions o les cronologies dubtoses (ZEIST 1980, 134; HOPF 1991, 271). A partir del
bronze final (1200-900 a.n.e.) sembla que es trobem mostres ben definides de mill com en el
Castro de Baióes (Beira Alta), encara que el autor opina que podria ser posterior (PINTO DA
SILVA 1976).

D'aquesta manera les restes recuperades a la vall del Cinca ens obren una finestra sobre
l'origen i l'adopció d'aquest tipus de cereals. L'ancestre del mill conreat no és encara ben conegut
però s'associa a formes silvestres que creixen actualment a l'Àsia Central (ZOHARY-HOPF 1988,
78). La menció més antiga del seu conreu es troba en el sudoestde Rússia (ZEIST 1980, 134), en
la primera meitat del Ve mil.leni, acompanyada d'altres troballes d'Europa Central en la segona
meitat. Durant el IV mil.leni s'expandeix per l'Adriàtic i a principi del tercer pel nord d'Itàlia. El
mill sembla arribar al Mediterrani des d'Europa Central (ZEIST 1980, 134).

El progenitor del panís o mill italià és tanmateix ben conegut, i natural a la regió medi-
terrània, es tracta del xereix miller o panissola, Secaría viridis. W. van Zeist (1980, 135) opina que
la introducció del mill conreat podria haver causat el conreu intencionat de S.virídis, del qual
s'hauria desenvolupat el panís,5./ra//ca. Aquest cereal el trobaríem definitivament assentat en el
segon mil.leni a l'Europa Central, França i Grècia (ZOHARY-HOPF 1988, 81).

Una recent i completa visió de l'origen i expansió dels mills, mill i panís, a la Mediterrània
es pot trobar a NESB1T-SUMMERS 1988.

Les troballes més interessants per al nostre treball són les obtingudes en jaciments del
segon mil.leni a la Mediterrània Occidental. Recordem que les restes de la Cova Punta Farisa i
Masada de Ratón es daten durant la segona meitat del segon mil.leni, les primeres al voltant del
1.500 i les segones del 1.000 a.C; que s'hi ha recuperat tant mill com panís, en quantitats consi-
derables, sobretot el segon; i que les cariopsis d'aquest últim presenten formes ben característi-
ques de l'espècie conreada. Aquesta darrera dada ens informaria de què en el cas d'haver estat
introduït en aquest moment el panís seria adoptat ja en la seva forma domèstica, i no es gene-
raria aquí a partir de S.viridis, o si més no, no totalment.

A França durante! segon mil.leni el mill, queja es coneixia anteriorment en el nord i nor-
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dest, s'expandeix cap a l'oest, arribant durant el bronze mig a la zona del Quercy - Grotte de la
Perte du Cros (Saillac), Grotte du Noyer (Esclauzels) -, mentre que sembla no documentar-se al
sud fins a l'edat del ferro (AAARINVAL 1992b, 260). No obstant recerques recents al Pirineu fran-
cès han recuperat també restes de mill durant el bronze mig (BUXÓ 1993). El panís per la seva
part arriba a l'est de França durant el bronze mig i queda quasi reduït a la zona alpina (AAARIN-
VAL 1992b, 264).

Pel què respecta al nord d'Itàlia les dades de l'edat del bronze són més abundants. Segons
la cronologia donada pels autors relativa o absoluta:

- neolític final, un exemplar de mill no segur a Monte Còvolo (Brescia, Lombardia)
(PALS-VOORRIPS 1979, 229);

- de 1700-1500 a.n.e., algunes restes de mill i possiblement de panís a Valeggio
(Mincïo, Lombardia) (VILLARET von ROCHOW 1958, 97);

- entre 1500 i 1000 a.n.e., restes de mill a Pienza (Siena, Toscana) (CASTELLET! 1976
a AAARINVAL 1992b) i Castione (Parma) (NETOLITZY 1914 a AAARINVAL 1992b);

- de 1300-1200 a.n.e., representació important de mill a Monte Leoni (Parma)
(AMMERMAN et al. 1976, 145, i 1978, 155; PALS-VOORRIPS 1979, 221);

- cap el 1200 a.n.e. a Fiavé-Carera (Llac Garda, Lombardia), unes poques restes
només de mill (JONES-ROWLEY-CONWY 1984, 329).

- també entre el 1800 i el 1500 es trobarien les restes de mill a Ledro i Barche, sense
contrastar (PERONI 1971,96);

- altres dues refefències sense contrastar d'una resta de mill cadascuna amb cro-
nologia de l'edat del bronze anterior al 1300 a.n.e. a Grotta Misa (Laci) (CASTELLETTI 1974
a HOPF 1991, 249) i Belvedere (Toscana) (TONÛ1ORNO 1956 a HOPF 1991, 249).

A partir d'aquestes dades podem veure com si més no des de la segona meitat del segon
mil·leni el conreu del mill és freqüent en el poblats de les cultures norditalianes. No així el panís,
fet que ha sorprès també a d'altres autors (ZEIST 1980, 135).

Tanmateix les troballes realitzades a la península Ibèrica presenten una quantitat major
de mills italians, bàsicament en els jaciments del nordest, durant l'edat del bronze i sobretot, i
com veurem més endavant, durant l'edat del ferro. A la Cova de Punta Farisa el panís representa
aproximadament el 75% de les restes de mills, i a Masada de Ratón quasi el 90%. Aquest fet és
fàcilment explicable si partim de la base que aquestes dues espècies podien conrear-se juntes,
sobretot si tenim en compte que com ja hem comentat el panís prové d'una mala herba del mill.
Per altre costat ens trobem davant de restes que poden provenir de subproductes de la neteja de
la collita, i s'hi pot incloure un garbellat. La mida més petita dels panissos faria que aquests es
trobessin sobrerepresentats.

Per tant creiem que el fet de què arqueobotànicament es recuperi una major quantitat de
panís que de mill no és reflex d'una realitat del conreu, sinó que el registre arqueològic està
influenciat pels processos agrícoles.
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Quanta l'adopció del conreu dels mills a la península Ibèrica, la possibilitat de que la via
d'introducció siguí la pirinenca pren cada vegada més força a la llum de les noves troballes. M.
Hopf (1991, 270) proposa una introducció per Navarra i el nord de Portugal des del centre
d'Europa a través de França. Sense descartar aquesta, podríem considerar ara una altra via d'in-
troducció per les valls del Segre-Cinca.

De tota manera dins del sud de França podem considerar també dues zones d'origen:

- una es trobaria a la regió de Quercy, on hem vist el cereal es conreat des del bron-
ze mig. Culturalment aquesta zona es troba en aquest moment influenciada sobretot per
l'Aquitània i el centre-oest, amb influències del grup de Duffaits i dels jaciments perigor-
dians (on també s'han recuperat restes de mill); mentre que les influències orientals són
escasses (GIRADO 1988, 441). Aquesta potser coincidiria amb una via d'introducció a la
península pels Pirineus occidentals;

- l'altra passaria pel Midi, directament d'Itàlia, juntament amb altres influències
culturals de la cultura de la Polada, corn les ceràmiques amb apèndix de botó, els vasos
polípodes o motius decoratius comuns des de Venècia a Catalunya (BARRIL-RU1Z ZAPA-
TERO 1980; GASCÓ-CAROZZA 1988,453; AAAYA 1992a, 520-525). La via d'introducció pas-
saria pels Pirineus orientals, possiblement mitjançant el Tet i les valls del Segre-Cinca, pos-
sibilitat que seria reforçada per les troballes de mill a Caune de Bélésta (Bélésta de la
Frontière), encara que amb una sola resta (BUXÓ 1993).

També seria possible una influència des del Quercy sobre aquestes valls, però les diferèn-
cies culturals entre els dos grups no semblen confirmar-la. La segona via presenta certs proble-
mes sobretot a nivell arqueobotànic. La manca de restes arqueobotàniques de mill en el Midi de
França, representa un buit entre el nord d'Itàlia i l'occident català. També la manca de troballes
en el litoral català fins a l'edat del ferro, sobta quan es coneixen també les influències culturals
transpirinenques esmentades.

Entre els jaciments del nordest amb cronologia del bronze mig i elements culturals ulrra-
pirinencs (MAYA 1992b) que presenten estudis arqueobotànics, a la majoria no han estat iden-
tificades restes de mills:

- Bòbila Madureu (Sant Quirze del Vallès, Vallès occidental): encara que presenta
fases més antigues, en aquest jaciment, les mostres estudiades pertanyen al bronze final i
edat del ferro. Tanmateix durant aquesta primera fase no s'han recuperat restes de mills
però sí que s'hi ha identificat mill i pam's a partir dels s. VI a.n.e. (BUXÓ 1993);

- Cova de les Grioteres (Osona): en els estudis realitzats sobre els nivells del bron-
ze mig no s'ha localitzat cap resta de mill (ECHAVE-JUAN com.oral)

- Cova d'Anés (Prullans, la Cerdanya): en la mostra estudiada procedent d'un nivell
de 1500-1200 a.n.e, no es recuperà cap resta de mill (ALONSO 1995b);

- Cova 120: en el seu nivell datat entre 1250 i 1100 a.n.e. tampoc s'ha determinat
cap mill (AGUSTÍ et al. 1987, 87-120)

- Cova del Toll (Moià, Bages): no s'ha recuperat mill en els seus nivells del bronze
mig(GU!LAlNEetaI. 1982,415)
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- La Fonollera: jaciment del bronze final però amb ceràmiques amb apèndix de
botó, en el que no es recuperà cap resta de mill, encara que la conservació del material era
en general molt deficient (PONS et al. 1985).

La situació és la mateixa en els jaciments del sud de França:

- Grotte Mutée (Montpezat, Alpes de Haute-Provence): també amb fases més anti-
gues, no es documenta cap mill (COURT1N-ERROUX 1974, 329);

- Grotte de Cazáis (Sallèles-Cabardes, Aude): també presenta fases més antigues i
tampoc es documenta cap mill (BARRIÉ 1980; GASCÓ 1983);

- Grotte des Eglises (Ussat, Ariège): s'han documentat alguns blats però tampoc
cap mill (MARINVAL 1988b).

Així, doncs, fins al moment els únics jaciments amb cronologia del bronze mig-recent
situats en la Mediterrània occidental amb restes de mills són la Cova de Punta Farisa, Masada de
Ratón i Caune de Bélésta.

Si tenim en compte sobretot consideracions cronològiques sembla que la via d'introduc-
ció cap al Segre seria la del Quercy, però que té en la seva contra les consideracions culturals; men-
tre que d'altra banda si considerem els aspectes culturals, la via del Midi seria la més correcta,
encara que la manca de restes de mills en la majoria dels jaciments de la zona fins a l'edat del
ferro la posa també en qüestió. Ens trobem doncs davant un dilema difícilment resoluble actual-
ment a la llum dels coneixements arqueobotànics actuals. Tanmateix ja que els jaciments amb
mills presenten una relació cultural amb el nord d'Itàlia i el Sud de França, ens ens fa inclinar per
la segona via.

Van lligades, doncs, certes influències ultrapirinenques de la cultura material amb la
introducció del conreu dels mills? És possible. No obstant no és un binomi necessari, com hem
vist més amunt, ja que no succeeix en molts jaciments culturalment coincidents.

Una dada indicativa la podríem trobar en el fet de què un jaciment contemporani de la
Cova de Punta Farisa com Minferri (els dos amb datacions properes al 1.400 a.u.c.), àmpliament
mostrejat, no ha proporcionat cap resta ni de mill ni de mill italià. De la mateixa manera en el
registre ceràmic un dels elements característics del conjunt de vasos de la Cova de Punta Farisa és
la presència de nanses amb apèndix de botó d'influència ultrapirinenca (MAYA et al. 1993, 24).
Contràriament Minferri no ha proporcionat cap ceràmica d'aquestes característiques ni en les
excavacions antigues, ni en la recollida superficial (LLUSSÀ et al. 1990) ni en les recents (material
en estudi). Ens trobem doncs davant dues poblacions que coexisteixen, cadascuna amb uns trets
culturals diferenciats, que es reflexen també en aspectes agrícoles. De tota manera som conscients
de la perillositat de la utilització de dades negatives, i de que no totes les estructures a Minferri
tenen perquè ser contemporànies a les datades radiocarbònicament. No obstant això mentre
esperem futures anàlisis considerem molt interessant constatar aquests fets.

A mode d'hipòtesi o línia de treball podríem considerar doncs que la introducció del con-
reu dels mills va íntimament lligat a la influència cultural ultrapirinenca, procedent del nord
d'Itàlia.
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El que sí sembla englobar tota la Mediterrània occidental és la gran expansió d'aquests
conreus a partir dels s. VII-VI. Els trobem a: Alto de la Cruz (Cortes de Navarra) [mill] (CUBERO
1990 i 1991 b, 270), Torrelló (Almassora) [mill i pañis] (CUBERO 1993, 269), la Bòbila Madurell
(Sant Quirze del Vallès) [mill i pam's] (BUXÓ 1993), les Sitges de l'UAB (Cerdanyola del Vallès)
[pam's] (ALONSO-BUXÓ 1991, 28], l ' I l la d'en Reixac (Ullastret) [mill i pam's]; el Puig de Sant
Andreu (Ullastret) [mill i panís] (BUXÓ 1992b, 40-42); el Mas Castellar (Pontós) (PONS 1993,
nota 7); el Puig de la Nau [mill]; Vinarragell (Borriana) [mill i panís] (PÉREZ-BUXÓ 1995, 60-61);
a més dels jaciments estudiats en aquest treball d'Els Vilars [mill i panís] i Tozal de los Regallos
[panís]. Al sud de la península en canvi només una menció de panís ha estat constatada a Puente
Tablas (Buxó i Gonzalez inèdit a BUXÓ 1993).

La mateixa expansió s'observa al sud de França, on com ja hem vist són les primeres ates-
tacions, i únicament de mill, des del s.VII a.n.e.: Spugo de Gantiès (Haute-Garonne) (MAR1NVAL
1988a, 70-73), l'Arriasse (Vic-le-Fesq, Gard) (MAR1NVAL 1988a, 70-73 , però identificat com a
panís a MARINVAL 1985, 149), a l'oppidum de Marduel (Saint-Bonnet-du-Gard), Hile de
Martigues (Bouches du Rhône), l'oppidum de Montjean (Gassili le Mòle, Var) (MARINVAL
1988b, 70-73), i Montlaurès (Canai i Buxó inédit a BUXÓ 1993).

Per tant l'expansió d'aquests conreus es situa clarament a partir de la primera edat del
ferro.

Quanta la relació entre el mill i el panís, es constaten diverses variants en els jaciments
en què s'han recuperat les dues espècies:

- mostra monoespecífica de panís: per exemple a l'Alto de la Cruz (HOPF 1973,
139);

- les dues espècies es troben al jaciment però en mostres diferents: Torrelló
d'Almassora (CUBERO 1993, 269), el panís es troba en grans quantitats juntament amb
restes principalment d'ordi, i el mill també acompanyat d'altres restes;

- conjuntament en la mateixa mostra:

+ panís quantitativament més representat: per exemple a Els Vilars, a l'Illa d'en
Reixac o a Ullastret (BUXÓ 1993), on el panís es troba a més molt lligat a l'ordi vestit;

+ representació parella: Bòbila Madurell (BUXÓ 1993) i Vinarragell (PÉREZ-BUXÓ
1995), on també es troba associat a l'ordi vestit.

Tant el panís com el mill exigeixen els mateixos requeriments climàtics (són resistents a la
sequera i no soporten els freds excesius) i agrícoles i en sòls pobres se n'obtenen millors resultats
que d'altres cereals, encara que el mill necessita sòls una mica més fèrtils. Per tauten principi no
sembla que factors de tipus climàtic o edàfics puguin tenir relació amb la major presència d'un
o l'altra.

Com hem comentat la manca de conjunts tancats ens impideix fer interpretacions preci-
ses sobre la possible existència de conreus pluriespecífics, de tal manera que considerem que és
possible tant el conreu del mill/panís sol o ambdós junts. Interessant per altra banda és l'asso-
ciació repetida d'ordi vestit i mill, que tot i que difícil d'interpretar, ens pot estar indicant un con-
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reu de primavera de l'ordi, si més no a partir de l'edat del ferro. Tanmateix sembla difícil que l'or-
di i el mill creixessin junts en el mateix camp, ja que, per exemple, les tècniques per collir-los són
diferents (AAAR1NVAL 1992a, 135).

Per altra banda és més possible una adició posterior a la collita, abans de l'emmagatze-
matge o en el moment de consumir. Segons Plini (H/VXVII1,74) un tipus de farinetes d'ordi "a la
grega", amb una adició de mill, eren consumides a Itàlia, pel què alguna preparació semblant
podria ser elaborada a la península. També es barrejaven amb les lleguminoses per fer pa (Plini
H/VXV11U17).

Els mills poden ser conreats també com a aliment per als animals, tant per a l'aviram com
per als quadrupeds (per a aquests sobretot les fulles) (SPURR 1986, 100-102).

1.1.3. La civada conreada

Les dades sobre la civada conreada (Avena sativa) a la plana occidental són molt escasses
i només posseïm informació procedent de la fase ibèrica tardana de Tossal de les Tenalles, s.lll-ll
a.n.e. (Sidamon, el Pla d'Urgell) (ALONSO 1992b, 31-32). Existeix un problema d'identificació que
fa difícil separar les cariopsis de civada conreada d'algunes de les silvestres si no es conserven les
glumeües, el que sí succeeix al Tossal. Es podria donar per altra banda que alguns exemplars iden-
tificats com Avena sp. fossin en realitat civada conreada. Com a planta silvestre tampoc és molt
freqüent en el registre arqueobotànic de la plana occidental, encara que la trobem per exemple a
Els Vilars.

La civada no forma part del les primeres plantes domesticades al proper orient, les traces
més antigues de la seva domesticació es troben a Europa només a partir del segon i primer
mil·lenis (ZOHARY-HOPF 1988, 75). Apareixen probablement d'un conreu secudari, primer
males herbes, tolerades pels agricultors fins al moment en què les varen sembrar intencionalment
(MAR1NVAL-RUAS 1991, 133-134).

A la Mediterrània occidental les primeres mencions de civada conreada provenen del jaci-
ment de Marduel (Saint Bonnet du Gard), en un estrat amb cronologia de 450-425 a.n.e.
(AAAR1NVAL 1988a, 189), i posteriorment se'n coneixen diverses, sobretot a Lattes (Hérault)
(BUXÓ 1993) i a Spugo-de-Ganties (Ganties-les-Bains, Haute-Garonne) (AAARINVAL 1988a, 189).

Les restes de civada conreada documentades al Tossal de les Tenalles estan entre les més
aurigues que coneixem al nordest peninsular, a més del jaciment actualment en estudi de Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà) on podrien aparèixer en el s.V a.n.e. (PONS 1993, nota 7).

Ens trobem doncs davant d'un possible nou conreu de primavera adoptat a la plana occi-
dental en època ibèrica, que potser consumit pels humans, en forma de sopes o galetes. No obs-
tantes interessant també la idea de què el conreu de la civada sorgiria amb els conreus farratgers
destinats a l'alimentació dels èquids domèstics, sobretot el cavall (MARINVAL 1988a, 189;
MAR1NVAL-RUAS 1991, 133-134). La presència d'èquids domèstics és un fet ben contrastat en les
poblacions ibèriques.
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1.2. El paper de les les Hegumînoses en l'alimentació ï l'agricultura; pro-
blemes tafonòmìcs i interpretatius

Les lleguminoses són molt interessants per a l'agricultura i l'alimentació de les comuni-
tats humanes per diverses causes (ZOHARY-HOPF 1988, 83):

- fixen el nitrogen atmosfèric, a través d'una simbiosi amb un bacteri des de les
arrels, Rhizobium, i l'afegeixen al sòl, no esgotant el terreny de conreu. Per rotació o barre-
ja amb els cereals, l'agricultor pot mantenir alts nivells de fertilitat al sòl;

- són excepcionalment riques en proteïnes, pel què el seu complement a altres ali-
ments contribueix a equilibrar la dieta humana, de manera que en moltes comunitats
agrícoles tradicionals s'utilitzen com un substitut de la carn.

La seva eficacitaten l'enriquiment del nitrogen del sòl sembla dependre també de la pràc-
tica de conreu. Per exemple, el sòl ha de estar ben airejat per permetre la filtració del nitrogen
atmosfèric, per tant si la planta es cull sencera, amb les arrels i tot, aquest enriquiment no serà
tan gran com si una partes enterrada com adob vegetal (SPURR 1986, 103).

La presència de lleguminoses conreades en el registre arqueobotànic de la plana occiden-
tal catalana és realment escassa, tant en freqüència com en quantitat de restes. Quatre espècies
han estat determinades: la llentia que és la més freqüent (a la Cova de Punta Farisa, Els Vilars i
Margalef), seguida del pèsol (a la Cova de Punta Farisa i Els Vilars), i la fava i la guixa/guixo amb
només una menció cadascuna (Els Vilars i Margalef, respectivament). A partir d'aquestes dades
doncs podem constatar dos fets: per un costat el que dels deu jaciments estudiats a la plana occi-
dental només tres han proporcionat informació sobre lleguminoses; i per l'altra que la seva
presència és una mica més important a partir d'època ibèrica.

Les causes de la subrepresentació de les lleguminoses front als cereals en la majoria de
registres arqueobotànics amb restes carbonitzades són bastant conegudes: principalment ve
donada per un problema tafonòmic degut a que el tractament agrícola i culinari de les llegumi-
noses difereix del dels cereals. Aquests últims poden sufrir un procés de torrefacció per espello-
far o per alleugerar l'amargor, i els subproductes de la neteja de la collita són en molts casos cre-
mats, en canvi el llegum es desembeina fàcilment i generalment es bull per consumir-se en forma
de sopa o puté (SARPAKI 1992, 72, fig.5). Per tant generalment no es realitza sobre elles cap tipus
de manipulació que comporti un contacte directe de les llavors amb foc, i es redueixen per tant
les possibilitats de què es carbonitzin i es conservin fins a arribar a nosaltres.

Altres factors com la interpretació tradicional d'alguns estris que podien també ser utilit-
zats pel processat de lleguminoses i no només de cereals - com els morters o molins, les falçs o
els forns (SARPAKI 1992, 71).

Existeix certa polèmica sobre l'origen i difusió del conreu de lleguminoses a la
Mediterrània occidental. Troballes realitzades en nivells mesolítics del sud de França, a Cova de
l'Abeurador i Fontbregoua (MARINVAL 1987; VAQUER-BARBAZA 1987), de Sicília, Cova de l'Uzzo
(COSTANTINI 1981 i 1989), i també del mesolític i neolític a Grècia, Cova de Franchti (HANSEN
1991, 165-183), fan plantejar-se als investigadors l'emergència d'una protoagricultura en aques-
tos països. Tanmateix aquestes dades són encara úniques, i a la resta de jaciments mesolítics no
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es respeteixen els taxons. A part de Franchti no sembla que cap d'ells tingui efectes en la conti-
nuïtat en els jacimens neolítics posteriors (ZEIST 1991, 110-112; BUXÓ 1991b, 105, i 1991e, 69).

A la península Ibèrica les primeres dades de lleguminoses són també antigues, encara que
no de nivells mesolítics, i les trobem a la Cova de les Cendres, datades de mitjans del VI mil.leni,
el que fa modificar algunes hipòtesis anteriors que proposaven una adopció d'aquests conreus en
un neolític ja avançat (BUXÓ 1991 b, 106). S'ha de destacar sobretot la seva diversitat, ja que hi
són presents les faves, les llenties, les guixes /guixons i el pèsols (BUXÓ 1993).

La llentia (Lens culinaris) és una de les lleguminoses més apreciades i més antigament cul-
tivades del Vell Món, essent un acompanyant del blat i l'ordi en l'agricultura mediterrània. La seva
domesticació en el Proper Orient sembla íntimament associada amb els inicis del conreu dels
blats i els ordis, i es possible que ho fos juntament amb l'espelta petita, la bessona i l'ordi
(ZOHARY-HOPF 1973, 890-892; 1988, 87). Com hem visten el paràgraf anterior la trobem ja en
el neolític llevantí i posteriorment és freqüent en el sudest peninsular, encara que no tant com
altres espècies, essent més rara en el nordest en èpoques anteriors a l'edat del ferro (BUXÓ 1993).
La troballa de la Cova de Punta Farisa, datada del bronze mig, és de moment la més antiga de
Catalunya (ALONSO-BUXÓ 1995, 33). En l'edat del ferro s'expansiona clarament, no només per
la plana occidental, Els Vilars i Margalef (ALONSO 1992b, 19-20), sino per tot el nordest penin-
sular. La trobem a les Sitges de l'UAB (ALONSO-BUXÓ 1991), a Empúries (BUXÓ 1989a), a l'Illa
d'en Reixac i al Puig de Sant Andreu (BUXÓ 1993), a la Moleta del Remei (CUBERO 1994) i a
Torrelló d'Alamassora (CUBERO 1993). La llentia s'adapta bé a diversos sòls i climes, sent un vege-
tal que es pot sembrar a la tardor i la primavera, amb un cicle vegetatiu curt de tres o quatre
mesos.

El pèsol (Pisum satívum) també és una de les lleguminoses conreades més antigues, molt
lligat al blat i l'ordi (ZOHARY-HOPF 1973, 887-890). La seva presència a la península també és
molt antiga, Cova de les Cendres, i en general les mencions són freqüents. Al nordest la troballa
més antiga és calcolítica, de la Cova 120 (Sales de Llierca, la Garrotxa) (AGUSTÍ et al. 1987, 80), i
durant l'edat del bronzeja apareix a la plana occidental, a la Cova de Punta Farisa (ALONSO-
BUXÓ 1995), i a altres jaciments com la Bòbila Madureu (BUXÓ 1993), extenent-se també durant
l'edat del ferro, a les Sitges de l'UAB (ALONSO-BUXÓ 1991), al Torrelló d'Almassora (CUBERO
1993), a l'Illa d'en Reixac (CASTRO-HOPF 1982) o a Margalef (ALONSO 1992b, 20-21). El pèsol té
una gran resistència climàtica, està ben adaptat a les condicions caluroses i fredes-temperades, i
des d'antic són ben reconegudes les seves qualitats com a enriquidor del sòls (Columel.la, RR
11,13,1).

La fava (Vicia faba} és també una de les lleguminoses principals de l'agricultura del Vell
Món, creixent tant bé a la Mediterrània com a parts més septentrionals d'Europa. Els inicis de la
domesticació de la fava no estan encara gens clars, una troballa recent del VI mil.leni al nord
d'Israel sembla associar-la a l'antic conjunt de conreus del Proper Orient (ZOHARY-HOPF 1988,
107). Tanmateix aquestes dades no són del tot segures (ZEIST 1980, 133). S'admet però que les
fabes estaven ben exteses per la península Ibèrica durant el neolític i l'edat del bronze, sobretot
p el Llevant, i que la seva expansió definitiva per la Mediterrània i Europa Central es situa durant
el I l ler mil·lenari (ZOHARY-HOPF 1988,106; BUXÓ 1993). Com hem vist una única resta (1 cotile-
dón) de fava ha estat identificat a la plana occidental, la qual pertany a època ibèrica antiga i al
jaciment d'Els Vilars. Tanmateix al nordest peninsular ha estat recuperada a partir de l'edat del
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bronze en jaciments com la Bòbila Madurell, sent més corrent durant l'edat del ferro, a les Sitges
de l 'UAB (ALONSO-BUXÓ 1991 ), Ullastret (BUXÓ 1993) o Puig de la Nau (CUBERO 1995). La fava
pot ser un conreu de primavera o hivern, i es pot adaptar a tot tipus de sòls, encara que prefereix
els ben drenats.

La guixa (Lathyrus sativus) i el guixo (Lathyrus acera) són dues espècies molt properes, i
estan documentades des del Vile mil.leni en diversos jaciments neolítics del Proper Orient i la
Mediterrània oriental (ZOHARY-HOPF 1988, 110). Tanmateix sembla que estan millor represen-
tades en la Mediterrània occidental i està present en tres jaciments mesolítics francesos (BUXÓ
1993), essent la segona natural a França i a la franja mediterrànea de la península Ibèrica. La única
referència a la plana occidental prové del jaciment de Margalef (ALONSO 1992b), on no ha estat
possible diferenciar-les. Les dues espècies coexisteixen però a la península, on el guixo ha estat
també determinat al jaciment de Cova de les Cendres, i a l'edat del bronze la guixa es troba en
nivells calcolítics del sudest (BUXÓ 1993). En el nordest però no es documenten fins a l'edat del
ferro, quan trobem les dues a l'Illa d'en Reixac (BUXÓ 1993) i també com hem vista la plana occi-
dental. La guixa és encara conreada en alguns indrets de la península Ibèrica.

Malgrat que en la majoria dels registres arqueobotànics s'observa una reduïda represen-
tació de les lleguminoses, que segurament no es reflex del paper que representarien en l'agricul-
tura i l'alimentació prehistòriques i protohistòriques, sembla que aquesta absència és peculiar-
ment important en els jaciments de la plana occidental. Les dades comparades amb les de la resta
del nordest peninsular es presenten realment escasses, sobretot pel que respecta a l'edat del ferro.
Durant l'edat del bronze la presència és similar, però mentre que sobretot a la Catalunya litoral
s'observa un destacat augment de les espècies de lleguminoses conreades durant l'edat del ferro,
a la plana occidental no totes han estat documentades. Jaciments com les Sitges de l'UAB (ALON-
SO-BUXÓ 1991), la Bòbila Madurell, l 'Illa d'en Reixac o Ullastret (BUXÓ 1993), presenten una
varietat i en molts casos una quantitat, superior de lleguminoses: a més de la llentia, el pèsol, la
fava, la guixa, el guixo, la veça o l'alfals.

Aquesta diferència és de moment difícilment interpretable, i potser serà modificada per
estudis futurs; tanmateix, i a la llum de la informació de què disposem actualment sembla que a
la plana occidental la importància del conreu de les lleguminoses durant l'edat del ferro podria
ser menor que a la Catalunya costanera i prelitoral.

1.3. El Ui; origen del conreu ï utilització

El lli és probablement la principal font d'oli i fibres del Vell Món, amb el cànem, i segu-
rament la primera planta conreada per a la fabricació de teixits. Arqueobotànicament es poden
recuperar tant les seves llavors i càpsules com les fibres, i també, és clar, restes de teixits. A la
plana occidental s'han recuperat llavors en diversos jaciments de l'edat del bronze: a la Cova de
Punta Farisa, Masada de Ratón i Minferri, encara que com ja hem discunten el capítol anterior
l'adscripció d'algunes restes a l'espècie conreada és dificultosa. No obstant és segura la seva
presència a la Cova de Punta Farisa (ALONSO-BUXÓ 1995, 33-34), i podem confirmar que era
una de les plantes conreades a la plana occidental durant la Protohistòria.

El seu ancestre és Lbienne que està expandit des de la península fins el nordest ¡raid i el
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noroest iraní, de manera que les troballes més antigues de lli en el Proper Orient pertanyent a
aquesta espècie (ZEIST 1980, 132, ZOHARY-HOPF 1988, 115). Durant el Vile mil.leni ja es conei-
xen dades sobre el seu conreu en aquesta zona (ZEIST- BAKKER-HEERES 1975) i la seva expansió
cap a l'oest està bastant bé documentada. En Europa apareix per primera vegada en els jaciments
neolítics centroeuropeus amb ceràmica de bandes, i en els jaciments neolítics lacustres és una
espècie molt comuna, extenent-se des d'allí a França i al nord d'Itàlia (ZEIST 1980, 132).

A la península és bastant rar i els jaciments ofereixen poques restes, presents sobretot en
mostres antigues de jaciments argàrics del sudest i també a Portugal (BUXÓ 1993). En el nordest
restes de llavors han estat recuperades també en pocs jaciments. Per l'edat del bronze a Mona'n
(Borja, Saragossa) (WETTERSTROM 1994), a la Cova de Punta Farisa (ALONSO-BUXÓ 1995), i
posteriorment a Empúries (BUXÓ 1989).

W. van Zeist suposa dues possibles vies d'introducció del lli a la península Ibèrica poste-
riorment al 2.500 a.n.e.: juntament amb la fava per via marítima o d'Europa central via Pirineus
(ZEIST 1980, 132). Tanmateix ja hem vist com la fava era coneguda un mil·lenis abans.

Per altra banda, els jaciments argàrics semblen haver conservat gran quantìtat de petits
fragments de teixit de lli, adherits normalment a un objecte metàl·lic gràcies al qual s'han pogut
conservar (ALFARO 1984, 54). De manera que queda constatada també la utilització de la seva
fibra. En el nordest peninsular en època ibèrica s'han detectat estructures relacionades amb el
tractament de la fibra de lli, com les del jaciment del Coll del Moro datades de la segona meitat
del s. I l l a.n.e. (RAFEL et al. 1994). En l'interior d'aquestes estructures es conservaven restes
microscòpiques de tiges i fibres de lli (ALONSO-JUAN 1994).

El lli conreat a la península és en general un lli d'hivern, que s'adapta amb facilitat a qual-
sevol sòl, les seves tiges són gruixudes, altes i ramificades. Existeixen també varietats per a fibra
(tèxtils) i per a llavor (oleaginoses), de manera que les darreres presenten unes llavors de talla
més gran. Alguns autors relacionen les reduïdes mides de moltes de les llavors recuperades amb
la utilització prioritària de la planta per obtenir fibra (WETTERSTROM 1994, 499). Per la nostra
part no creiem que durant l'edat del bronze a la plana occidental catalana existís ja una especia-
lització cap al lli per fibra, i més aviat la petita talla de les llavors podria relacionar-se amb el fet
d'estar molt properes de les silvestres.

No obstant el fet de que s'utilitzi un dels tipus de lli no exclueix l'aprofitament de la resta
com a collita secundària. Aquestes varietats es sembren també de manera diferent, les tèxtils
convé sembrar-les de manera densa per a què les tiges resultin altes, fines i poc o gens ramifica-
des, mentre que les oleaginoses necessiten espai per precisament ramificar-se i donar una bona
producció. Per obtenir una visió més àmplia de les necessitats agrícoles i característiques del lli
conreat veure per exemple ALONSO-JUAN 1994.

L'extracció de l'oli de les llavors de lli es pot fer amb un molí de vaivé, amb una tassa d'ex-
tracció propera al 23%, segons els textes sumeris una quantitat d'uns 556,14 I. de granes de Ili
produïen uns 129,41. d'oli (GRÉGOIRE 1992, 334).

Per altra banda el procés de preparació de la fibra del lli és bastant complicat i es consi-
gueix a partir d'una sèrie de processos: separació de la llavor, l'amarat, el secat de la palla, l'agra-
mat i el desfibrat (ALFARO 1984, 55-58; ALONSO-JUAN 1994). Les estructures localitzades aljaci-
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ment del Coll del Moro pertanyen al procés de l'amarat, que té com objectiu la dissolució del
ciment pèctic que uneix entre si les fibres. Aquestes operacions de preparació de la fibra de lli, i
els estris que s'utilitzaven, han arribat fins a nosaltres quasi sense canvis, de manera que l'ordre
d'operacions reflexades en algunes piimires egípcies de l'imperi antic és quasi el mateix, i encara
que les proves materials siguin poques es poden suposar els mateixos estadis per a la prehistòria
europea (CLARK 1955, 346; LEOSPO et al. 1989).

Existeixen diversos tipus d'amarat: naturals (en aigua corrent, en aigua estancada o a la
rosada) i artificials (aigua calenta o per medis físicoquímics). Els més corrents en la Protohistòria
deurien ser els d'aigua corrent o rosada, el que a causat l'escassetat de testimonis arqueològics
sobre aquest procés. En un jaciment medieval suís (Charaviene-Colletière) es detectà l'amarat de
cànem gràcies a unes concentracions de pol.Ien d'aquesta planta a la riba d'un llac (MILLE et al.
1989, 251 ). Igualment l'amarat de lli a Tarragona comentat per Plini (HN X1X,2,4) era també del
tipus en aigua corrent.

D'aquesta manera podem concloure que la presència de llavors de lli conreat a la plana
occidental catalana implica, en principi, un coneixement dels processos que necessita la planta
per a la producció tant de fibra tèxtil com d'oli. Per altra banda aquesta és una de les poques plan-
tes oleaginoses conreades a la plana occidental durant la Protohistòria.

2. Les plantes recol.íectades; utilització ï pervivèncía

La recol·lecció de plantes silvestres és una de les activitats econòmiques més antigues que
han perviscut fins als nostres dies. Arqueobotànicament és difícil de reconèixer degut a diverses
causes. En primer lloc existeixen problemes de tipus tafonòmic. El fet de què una gran part dels
productes recol.lectats i utilitzats siguin parts vegetatives de les plantes, com fulles, arrels, bulbs
o rizomes, fa que difícilment poguin arribar fins a nosaltres. No obstant en algunes zones s'han
pogut estudiar i identificar (MOFEETT1991 ), demostrant-se la seva utilització. Per altra part nous
mètodes d'anàlisi dels teixits parenquimàtics permeten en alguns casos una aproximació més
acurada a aquest tipus de plantes, de les que no se n'ha conservat el fruit, com per exemple en el
Roc del Migdia (Osona) (HOLDEN et al. 1995).

El tipus de consumició també té importància en la conservació de les restes ja que en
molts casos els fruits recol.lectats són consumits "in situ", és a dir en el mateix lloc on es recu-
llen, de manera que no s'aporta cap tipus de resta a l'assentament. En el cas de que s'aporti i es
consumeixi en el lloc possibilita que el pinyol del fruit sigui llançat directament al foc, o que passi
a formar part de les deixalles domèstiques de manera que es pot carbonitzar i conservar-se. En el
cas d'un emmagatzematge també accidents amb foc fan que aquests tipus de fruits arribin fins a
nosaltres. Així mateix la petita talla de les llavors pot ajudar a què el fruit sigui consumit entera-
ment, com seria el cas de les móres o el raïm, i atravessés l'aparell digestiu de manera que es con-
servés als excrements.

Un altre tipus de problema que se'ns pot presentar és el discernir quines de les plantes sil-
vestres determinades en una excavació arqueològica podien haver estat recol.íectades intencio-
nadament i quines han arribat per altres vies. Per aquesta tasca s'utilitza generalment el coneixe-
ment etnogràfic. En un principi no es pot asegurar que una planta hagi estat recol.lectada inten-
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cionadainentsi no s'ha recuperat una quantitat important de restes en l'assentament. Tanmateix,
normalment no es posa en dubte que les móres, les glans o la [lambrusca hagin estat recol.lec-
tats malgrat el seu nombre no sigui molt important en el registre d'un jaciment. S'ha de tenir en
compte que la majoria de les plantes que s'associen directament a la recol·lecció són molt fre-
qüents en els registres de diferents jaciments.

Però dins l'entorn vegetal d'una comunitat prehistòrica, gran quantitat de plantes eren
susceptibles de ser recol.lectades per diversos usos. Tal com molts estudis etnobotànics demos-
tren, el coneixement que tenen les societats rurals humanes sobre les utilitats de les diverses plan-
tes que les envolten són molt grans i són utilitzades amb múltiples finalitats, no només ali-
mentàries sinó també medicinals o altres. Però de la mateixa manera aquesta diversitat no ens
permet asegurar que una planta fos utilitzada per a una funció concreta i per tant en la majoria
de casos no es pot assegurar que un planta silvestre fos recol.lectada intencionadament.

Podríem fer una excepció amb el blet blanc, ja que ens sembla interessant remarcar un fet
particular, observat en diversos jaciments de la plana occidental, que és la recuperació d'exem-
plars immadurs. Aquest fet ha estat interpretat per alguns autors (BAKELS 1991, 287) com un
reflex d'una possible recol·lecció d'aquesta mala herba com a vegetal per a l'alimentació. Per altra
part la possibilitat de què el blet blanc fos una font d'alimentació en època prehistòrica i també
durant l'edat del ferro ha estat argumentada també per diversos investigadors (HELBAEK 1960;
ROWLWY-CONWY - STOKES 1996).

2.1. Les plantes recol.lectades a la plana occidental catalana

Pels motius que acabem d'explicar de totes les restes de plantes silvestres que han estat
recuperades a la plana occidental catalana només unes quantes poden ser considerades recol.lec-
tades amb un mínim de seguretat ja que es repeteixen en molts dels jaciment prehistòrics i pro-
tohistòrics: les glans, les móres, els raïms silvestres, els aranyons i possiblement el llentiscle.

2.1.1. Les glans

Les glans són els fruits recol.lectats més freqüents a la plana occidental, tant durant l'edat
del bronze com la del ferro. Les trobem a Minferri, a la Cova de Punta Farisa (ALONSO-BUXÓ
1995, 41-42), Els Vilars i Tozal de los Regallos. La seva recol.leció per l'alimentació humana està
àmpliament expandida, ja que les glans són riques en proteïnes i són farinoses, pel que consti-
tueixen un bon substitut dels cereals (J0RGENSEN 1977, 236). Poden ser consumides en forma
de coques, després d'una sèrie de processos que disminueixen la composició en substància tant-
nica que aquests fruits contenen. Com ja hem comentat l'elevada quantitat de tanins fa indis-
pensable extreure l'amargor que proporcionen al fruit: bullir-les o posar-les a remull, el que les
estova i es poden xafar amb els dits, o també fent-les macerar i torrant-les una mica, amb el que
el sabor amarg desapareix (SOLECKI 1969, 993; J0RGENSEN 1977, 236, nota 13; TESTART 1981,
182; STAHL 1989). També es poden deixar assecar i batre-les (en un sac donant cops contra una
estructura dura) per treure-les-hi el tegument extern que manté units els dos cotiledons (USAI

5,26).
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La recol·lecció de glans es coneix a Catalunya des de nivells mesolítics com al Cingle
Vermell o al Roc del Migdia (VILA et al. 1985; BUXÓ 1990, 34), i en jaciments de totes les èpo-
ques en el nordest peninsular entre altres: en el neolític, Cova d'en Pau (Serinyà, el Pla de l'Estany)
(BUXÓ 1990, 36) o Cova de les Portes (Lladurs, Solsonès) (ALONSO 1995b, 100), en l'edat del
bronze, a la Bauma del Serrat del Pont (Montagut, la Garrotxa) (ALCALDE et al. 1994) o a la
Bòbila Madureu (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental) (BUXÓ 1993), i també posteriorment
a l'edat del ferro, en l'Illa d'en Reixac (Ullastret, Baix Empordà) (BUXÓ 1993), els Gàfols
(Ginestar) (CUBERO 1994) o el Torrelló (Almassora) (CUBERO 1993). Es troben també en nom-
brosos jaciments de la península Ibèrica (BUXÓ 1993) i també de França en totes les èpoques
(MAR1NVAL 1988b, 44-45).

També les fonts clàssiques ens parlen repetidament de la utilització de les glans com a ali-
menta Hispània. Plini comenta que en cas de manca de cereals aquests fruits es sequen, es pelen
i se'n fa farina, i de vegades també es torren per endulcir-los (H/V XVI,15). També en parla Estrabó
referint-se sobretot al nord i nordoest peninsular (HN 111,3,7).

2.1.2. El raïm silvestre

El raïm silvestre o llambrusca també és bastant comú en els registres arqueobotànics del
nordest peninsular, i a la plana occidental l'hem identificata la Cova de Punta Farisa (ALONSO-
BUXÓ 1995, 49-50), a Els Vilars i a Roques del Sarró en la seva fase ibèrica. Com ja hem comen-
tat en el capítol 11, apartat II, en alguns casos la distinció entre els pinyols de raïm conreat i sil-
vestre és bastant dificultosa. En general les restes recuperades a la plana occidental tenen una
morfologia propera als silvestres, encara que alguns exemplars puntuals, de la Cova de Punta
Farisa i Els Vilars, presenten índexs biometrics similars als de la varietat conreada. No obstant
això, fins que el nombre de restes disponibles no es vegi augmentat per noves anàlisis, no podrem
establir amb claretata partir de quin moment s'adopta el conreu de la vinya. Sorprenentment les
restes més modernes que han estat estudiades, les del jaciment de Roques del Sarró, amb crono-
logia del s.111-11 a.n.e., tenen unes característiques que s'associen clarament a les silvestres.

Per tant podem afirmar que la recol·lecció de llambrusca ha estat una constant en les acti-
vitats de les comunitats que poblaven la plana occidental, que per altra part també aprofitaven
la seva fusta. Les utilitzacions potencials de la llambrusca són molt variades i a més del fruit i les
granes - que per la seva part pot ser consumit com a fruit fresc o sec, en forma de galetes o fari-
na - es poden aprofitar també les fulles, a manera d'amanida.

Aquesta utilització del raïm silvestre es comú des del neolític en el nordest peninsular. Ha
estat identificada a jaciments prehistòrics com la Draga (Banyoles, el Pla de l'Estany), la Bòbila
Madurell (Sant Quirze del Vallès, el Vallès occidental) (BUXÓ 1993), Can Tintorer (BUXÓ et al.
1991) o la Bauma del Serrat del Pont (Montagut, el Pla de l'Estany) (ALCALDE et al. 1994), i a l'e-
dat del ferro al Cabezo de la Cruz (La Muela, Saragossa) (BURILLO-FANLO 1979, 39-95, làm.lll),
al Torrelló (Almassora, Castelló) (CUBERO 1993) o la Moleta del Remei (Alcanar, Montsià)
(CUBERO 1988).

Quant a l'inici de la viticultura a la península Ibèrica sembla que a partir de les dades
actuals es proposen dues vies d'introducció: per un costat els grecs foceus a partir de la colònia
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d'Empúries, i per l'altra els fenicis en el sud i llevant. De fet les primeres dades arqueobotàniques
les trobem en jaciments de la costa catalana corn l'Illa d'en Reixac (s.VI a.n.e.), i el Puig de Sant
Andreu (s.lll a.n.e.), Alorda Park (s.lV a.n.e.) (POU et al. 1993, 190, nota 5) o Sitges (s.lV) (BUXÓ
1995, 106-107); i de la costa sud i llevantina, com al jaciment fenici de Castillo de Doña Blanca
(Puerto de Sta. Maria, Cádiz) (des del s.Vll a.n.e.) (CHAMORRO 1991, 14-17) o a l'Alt de
Benimaquia (Dénia) (en el s.VI, i amb estructures dedicades a la vinificació) (GÓMEZ -GUERIN
1991 i 1993).

Les hipòtesis actuals sobre els orígens de la viticultura a la Mediterrània occidental, coin-
cideixen en què aquesta no hauria estat practicada fins a l'edat del ferro, i que foren les colonit-
zacions grega i fenícia les que provocaren un canvi en el sistema d'explotació, possiblement apor-
tant els seus propis ceps conreats, paral·lelament a la producció del raïm local, que s'hauria
desenvolupat a partir dels ceps autòctons (BUXÓ 1995, 108).

2.1.3. Les móres, els aranvons, les fìgues i el llentiscle

Les móres són també bastant comunes a la plana occidental i les trobem a Minferri, la
Cova de Punta Farisa (ALONSO-BUXÓ 1995, 48) i Els Vilars. La seva presència, juntament amb la
del gerd, és també freqüent en els jaciments del nordest, com les Sitges de l'UAB (ALONSO-BUXÓ
1991, 28) o l'Illa d'en Reixac (CASTRO-HOPF 1982, BUXÓ 1993). La seva utilització és natural grà-
cies a que són fruits molt comuns i de fàcil recol·lecció. Es poden consumir tant en fresc, com
en sopes o begudes.

L'aram/ó només ha estat identificat a Minferri, i tampoc és gaire freqüent en altres jaci-
ments, encara que ha estat recuperat al jaciment mesolític del l'Abric del Gai (Moià, Bages)
(BUXÓ 1990, 34) i també en nivells del neolític final-calcolítíc com en la Cova 120 (AGUSTÍ et al.
1987, 80). Aquests fruits es consumeixen principalment en conserva.

També un únic exemplar de figa ha estat identificat, aquest cop a Els Vilars. Les restes de
figues no són gaire corrents a la península Ibèrica, encara que s'han identificata Catalunya en el
jaciment del neolític mig de la Bassa (TARRÚS et al. 1982), al Puig de la Misericòrdia (Vinaroz)
(CUBERO 1994) i també a l'Illa d'en Reixac (CASTRO-HOPF 1982). La recuperació d'un gran nom-
bre de llavors en el jaciment argàric de Fuente Álamo podria indicar la possibilitat del seu con-
reu (STIKA 1988). Les figues es poden consumir de moltes maneres fresques o seques, en con-
serva o com a beguda.

Quant al llentiscle, trobat en una quantitat important a Minferri i també a Punta Farisa
(ALONSO-BUXÓ 1995, 37-389, existeixen dubtes sobre si era recol·lectat per a consumir els fruits,
o aquests acompanyaven la llenya que era utilitzada com a combustible. No coneixem altres tro-
balles al nordest, però sí ha estat identificat en diversos jaciments neolítics, calcolítics i del bron-
ze del llevant i el sudest peninsular (STIKA 1988, BUXÓ 1993). Els fruits del llénasele poden ser
recol.lectats i assecats al sol per a conserva, encara que per exemple en època romana sembla que
només s'utilitzaven per aromatitzar les olives (ANDRÉ 1961, 83).
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-PI. cultivades
-PI. recol.lectades ;

Mesolftic Neolític Bronze Ep. Ibèrica

Fig. 111. I.- Comparació
del nombre de taxons
de plantes conreades i
plantes recol.lectades en
el nordest de la penín-
sula ibèrica, per èpo-
ques.

2.2. Evolució î pervîvèncta de la pràctica de la reco!.leccio

La varietat d'espècies possiblement recol.lectades al nordest de la península Ibèrica és més
ampli del que hem pogut veure a la plana occidental catalana. S'han recuperata més cireres d'ar-
boç, avellanes, nous, pomes silvestres, olives silvestres i pinyons (BUXÓ et al. 1995).

Ja hem comentat la dificultat que existeix per valorar la importància de la recol·lecció en
l'economia i alimentació d'una població. Tanmateix ens podem apropar a una valoració general
de la seva evolució a través de la Prehistòria i Protohistòria. Un mètode és la comparació del nom-
bre de taxons recollits i cultivats per època (MAR1NVAL 1988a, 200). Aplicat de manera simplifi-
cada com a la figura 111.1, ens queda uns esquema bastant clar d'aquesta evolució. Mentre que el
nombre de taxons conreáis és manté entre el mesolític i l'edat del bronze, patint una lleugera
davallada durant l'edat del ferro, el nombre de taxons de plantes conreades augmenta clarament.
De manera que es podria interpretar que la recol·lecció té un paper important, encara que secun-
dari durant el neolític i l'edat del bronze, que perd en certa manera a partir de l'edat del ferro.

Considerem que aquesta hipòtesi potser indicativa, però que el gràfic presentat és potser
excessivament simplificat. En primer lloc s'ha de tenir en compte quin tipus de jaciments són els
que han proporcionat les dades, sobretot de recol·lecció, i el seu entorn i característiques geogrà-
fiques. Els jaciments de cronologia neolítica i de l'edat del bronze mostrejats es concentren prin-
cipalment en el nordest de Catalunya, en zones amb unes característiques bioclimàtiques que aju-
den a una recol·lecció de fruits d'arbres variats. Mentre que en la mateixa zona el nombre de mos-
tres per jaciments protohistòrics és més reduïda. Inversament succeeix en altres zones com la
plana occidental o el litoral.

A França entre l'epipaleolític i el neolític mig, s'observa un net decreixement del nombre
de taxons recol.lectats, que es mantenen durant d'edat del bronze i disminueixen de manera
important durant la primera edat del ferro (MARINVAL 1988a, 202). Aquesta evolució coincidi-
ria a grans trets amb l'observada en la nostra zona.

Per tant, i valorant la possible distorsió generada per la situació comentada més amunt,
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considerem que en línies generals és vàlida la percepció de què la recol·lecció manté un paper
secundari, però constant en l'economia i alimentació del nordest peninsular fins a l'edat del
ferro, moment en què podria perdre part de la seva importància.

3. La vegetació sinantròpíca í la reconstrucció de les pràctiques agrícoles

La variada representació de taxons silvestres recuperats en els jaciments arqueològics ha
de ser estudiada amb la mateixa atenció que se li dedica a les espècies conreades. Els resultats del
seu estudi poden aportar dades tant a nivell paleoeconòmic com paleoecològic, de manera que
han de ser contrastades amb els diversos tipus de plantes i altres restes recuperades en un jaci-
ment o zona. Tanmateix des del nostre punt de vista s'ha de ser molt prudent amb les interpre-
tacions realitzades i tenir en compte tots els factors que poden influir en la presència d'una espè-
cie en el jaciment.

Els estudis paleoecològics estan bastant extesos en Europa Central, on la tradició d'estu-
dis geobotànics, fitosociològics i ecològics és important, i on molt del material arqueobotànic es
conserva no carbonitzat, generalment pel seu contacte amb l'aigua. A la Mediterrània occidental
els estudis paleoecològics es basen fonamentalment en altres materials arqueobotànics, com són
el pol.Ien fòssil i els carbons de fusta. L'aport d'informació que poden representar les anàlisis de
llavors i fruits és important, ja que reflexen un tipus de vegetació que difícilment pot ser detec-
tat detalladament per aquestes disciplines, com serien la majoria de les herbàcies. Tanmateix les
seves condicions de conservació en aquesta zona, generalment per carbonització, s'afegeixen als
problemes inherents dels materials arqueobotànics recuperats en l'interior d'un assentament.

Els contextes arqueològics proporcionen un n'pus de material botànic que està clarament
influenciat per l'activitat humana, i que en molts casos pot haver barrejat diversos tipus de plan-
tes. Per exemple es corrent recuperar en una mateixa mostra, corn hem vist en les pàgines ante-
riors, restes de granes de cereals, amb les seves males herbes i també restes de plantes ruderals i
d'altres comunitats vegetals. H. Küster (1991, 19), exposa alguns dels problemes que es presenten
per a traduir els resultats arqueobotànics en grups fitosociològics, per exemple:

- la diferència de conservació i de nombre de llavors (o grans de pol.len) que pot
existir entre diverses plantes;

- el nombre de llavors d'una espècie, que dependrà fortament de les condicions de
conservació (p.ex. sediments secs o humits);

- que en alguns casos no és possible determinar les restes a nivell d'espècie;

- o que no es pot assegurar que totes les restes identificades arqueobotànicament
derivin realment d'unes plantes que creixien juntes en un hàbitat ecològic concret.

Per tant, tret d'algunes excepcions, no es pot assignar una espècie arqueobotànica a una
comunitat vegetal específica ja que no es pot estar segur que la planta trobada creixés realment
en ella. No obstant és correcte agrupar-Ies en categories que no es reflexin en termes fitoso-
ciològics, com poden "males herbes" i "plantes ruderals".
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Les plantes silvestres que més informació ens poden donar sobre l'agricultura són evi-
dentment les plantes arvenses o males herbes. Certa problemàtica existeix també en la seva inter-
pretació, que pot veure's influenciada per diversos factors:

- l'estreta vinculació que existeix entre les males herbes dels camps i la vegetació
ruderal que creix en camins i llocs sovintejats per les comunitat humanes;

- també la vegetació arvense està molt lligada a la vegetació naairal de la zona. A
partir d'estudis comparats entre els registres arqueobotànics del Proper Orient i de
Europa, W.van Zeist (1987, 425) assumeix que la majoria de les males herbes europees són
originàries de la flora nativa i que les males herbes potencials es trobaven probablement
en vegetacions de tipus obert, és a dir en la vegetació no dominada pels arbres. Per exem-
ple en camps de conreu guanyats recentment al bosc, la flora arvense pot continuar con-
tenint espècies pròpies de l'anterior hàbitat durant un període de temps indefinit (HILL-
MAN 1991, 32).

- també la carbonització, sigui per la causa que sigui, pot implicar una conserva-
ció selectiva, ja que un n'pus de llavors es carbonitzaran, però altres més fràgils es conver-
tiran en cendres (ZEIST 1987,407). Per altra banda la possible utilització d'excrements ani-
mals com a combustible, de la queja hem parlateli apartats anteriors, afegeix al registre
arqueològic gran quantitat de llavors que no pertanyen a l'entorn de les plantes conrea-
des;

- un altre problema és el fet de que les llavors de plantes silvestres en molts casos
no poden ser identificades a nivell d'espècie. Diversos gèneres inclouen diverses espècies
que poden correspondre a diverses comunitats vegetals, en molts casos unes arvenses i
altres no, de manera que si no s'ha determinat l'espècie és difícil associar-la a un tipus de
vegetació

Altres aspectes relacionats amb les pràctiques agrícoles influeixen de manera evidenten la
composició del registre de males herbes. Per un costat les mostres arqueològiques no solen deri-
var d'un únic camp de conreu, des del moment que les collites de diferents camps poden ser trac-
tades conjuntament, pel que les associacions són representades només parcialment (JONES 1992,
136). Una altra vegada observem la importància que té la interpretació de materials procedents
de conjunts tancats, que són els únics que tenen més probabilitats de correspondre a una única
acció.

També la seva representació pot veure's determinada en gran mesura pel mètode de
recol·lecció de la collita. Per exemple en el cas dels cereals, si les plantes han estat tallades des de
baix de la tija, els subproductes del processat de neteja contindran bastants males herbes, que en
molts casos poden se aportades a l'assentament. En canvi si la planta és arrancada o únicament
són collides les espigues només poques males herbes acompanyaran les plantes conreades. Això
implica que en teoria els camps poden estar infestats de males herbes però que arriben a l'as-
sentament només ocasionalment (ZEIST 1987, 407; KÜSTER 1991, 22).

G. Jones (1992) ha demostrat que la representativitatdels diferents tipus de males herbes
varia segons el estadi de neteja en què es trobi la collita. Particularment la relació de les espècies
de Chenopodiatea amb les de Secalinetea , que disminueixen conforme avança la seqüència de
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processat. Per tant abans de fer comparacions es necessari conèixer be l'estadi en què es troben
les diverses mostres estudiades.

Totes aquestes qüestions ens han fet reflexionar sobre les possibilitats d'interpretació que
podem extreure del registre actual de plantes sinantròpiques amb què comptem a la plana occi-
dental. Aproximacions interessants com seria per exemple la diferenciació entre conreus d'hivern
i primavera, poden revelar-se errònies si no es coneix molt bé l'efecte que suposa el procés de
neteja agrícola, com acabem de veure, o la modalitat de preparació del terreny (AAARINVAL
1988a, 216). La barreja de diverses collites també pot distorsionar una interpretació sobre el tipus
de recol.leccio del cereal, per exemple.

Tanmateix la repetició d'alguns fenòmens pot portar-nos a indicis sobre certes pràctiques
que han de veure's acompanyats, com veurem més endavant d'altres indicadors arqueològics.

Les plantes silvestres més freqüents en els registres arqueobotànics de la plana occidental
catalana són: ['artética (Ajuga sp.), el blauet (Centaurea sp.), el blet blanc (Chenopodium àlbum),
la rèvola (Galiwrt aparine subs\>,aparine i subsp. spuríum), les zitzànies (LoÜum sp.), el passaca-
mins (Polygonum aviculare], el fajol bord (Polygonum convolvulus) i la rèvola borda (Sherardia
arvensis). En tots els casos són o poden ser plantes arvenses i ruderals. La seva alçada oscil.la entre
els 5 cm. i els 2 metres pel què diferents tipus de collita podien haver estat practicats, en alguns
casos si més no arran de terra, com veurem més endavant.

No s'observen oscil·lacions en la freqüència d'uns o altres tipus de plantes entre els jaci-
ments més antics o més moderns, de manera que si més no de moment i a partir d'aquestes
dades, no sembla veure's reflexat un canvi important de sistema de conreu.

Un tipus de plantes freqüents en alguns jaciments són les que tenen rel.lació amb terres
humides o la presència d'aigua. També és difícil la seva interpretació, ja que si bé poden ser reflex
de la vegetació natural (vores de basses, aigües estancades), també poden ser interpretades com
a males herbes. Per exemple el gènere Scirpus ha estat relacionat en alguns indrets amb el conreu
de cereals en condicions humides, potser per irrigació (FLANNERY 1969, 81), encara que aques-
ta planta també pot créixer juntament amb el blat en camps de conreu de secà, amb un drenat-
ge inadequat (HILLMAN 1991, 31).

4. Aprofitament í gestió dels recursos vegetals a la plana occidental cata-
lana i al nordest peu í usui n r entre el 1.500 í el 200 a.n.e. a partir del regis-
tre de llavors í firutts

L'aprofitament dels recursos vegetals a la plana occidental catalana es basa, si més no des
de mitjan del segon mil.leni, en l'explotació de diverses plantes conreades, sobretot cereals però
també certes lleguminoses. El mostreigsistemàtic i intensiu portata terme els darrers anys en la
majoria de les excavacions realitzades a la plana occidental ens ha permès obtenir un registre de
llavors i fruits arqueològics que abarca culturalment des del bronze mig fins a època ibèrica tar-
dana. No obstant no tots els períodes estan ben representats i caldrà insistir mes en l'actuació
interdisciplinària per omplir els buits i les mancances amb les que ens podem trobar actualment.
Fins al moment, deu jaciments de la plana occidental presenten estudis arqueobotànics, la majo-
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ria a partir d'una recerca de mostreig sistemàtica.

La utilització d'un sistema coherent, que tingui en compte tots els aspectes metodològics
de la disciplina arqueobotànica - mostreig, tractament, identificació, quantificació i interpretació
- s'ha demostrat indispensable per dur a terme aquest tipus d'estudis. El material analitzat es
composa principalment de restes de llavors i fruits, encara que també s'han recuperat fragments
de raquis en el cas de les gra mi nies, petites restes de plantes llenyoses, fulles etc... La majoria d'a-
questes restes s'han conservat gràcies a la carbonització que patíreu ja en època prehistòrica, en
ser cremades en estructures de combustió, com a deixalles o per accident. En alguns jaciments
també part de les restes es conservaven mineralitzades.

La condició prèvia de carbonització per a la preservació d'aquests materials, origina que
la representació dels diferents tipus de plantes no sigui la mateixa. Per exemple, vegetals com els
cereals, que durant el seu processat solen tenir un contacte amb el foc (ja sigui el producte que
serà utilitzat o el subproducte tractat com deixalla) tenen més posibilitáis de cremar-se i arribar
fins a nosaltres que les lleguminoses, que generalment no pateixen el mateix processat, així com
també els fruits recol.lectats i menjats crus. Igualment les plantes en què la part utilitzada fou la
fulla o l'arrel no solen deixar rastre de la seva consumició.

No comptem amb cap estudi de material anterior al 1.500 a.n.e. en el que és estrictament
la plana occidental. Les dades neolítiques més properes les trobem a la comarca del Solsonès, en
la fase de neolític final verazià de la Cova de les Portes (Lladurs), on s'han recuperat com espècies
conreades l'ordi vestit (Hordeum vulgäre) i la pisana (Trítíciïm dicoccum), a més de constatar-se
la presència de gla (Qiiercus sp.) i rèvola (Galium aparine} (ALONSO 1995b). Per tant hem de
suposar, i altres dades arqueològiques que veurem en altres apartats així ho confirmen, que l'a-
gricultura es practicava a la plana occidental amb anterioritat al període estudiat en aquest tre-
ball. Tanmateix no podem cal.librar cap tipus d'evolució, intensificació o variació en les espècies
conreades entre el neolític i l'edat del bronze, per aquesta manca que esperem es podrà esmenar
en els propers anys.

D'altra banda el registre del norest peninsular presenta dades més aurigues que ens per-
meten observar una evolució que en certa manera podríem de moment traslladar a la plana occi-
dental. Es compta amb algunes dades arqueobotàniques de jaciments pre-agrícoles, que docu-
menten la recol·lecció de productes vegetals possiblement com a aliment en diversos jaciments
com l'Abric de El Gai (Moià, Bages), el Cingle Vermell i el Roc del Migdia (Vilanova de la Sau,
Osona), o Sota Palou (Campdevànol, Ripollès) (VILA et al. 1982; BUXÓ 1990, 34; HOLDEN et al
1995). Els fruits recuperats són avellanes (Corylus avellana], nous (Juglans regia), pinyons (P/m/s
sp.), aranyons (Prunus spinosa) i glans (Queráis sp.). A partir d'aquestes dades no sembla que la
situació mesolítica pugui conduir directament al canvi cap a la producció dels recursos vegetals
(BUXÓ et al. 1995).

Quant a les plantes domesticades, els estudis arqueobotànics assenyalen la zona del pro-
per orient com l'àrea d'origen dels conreus, especialment dels cereals, essent més complexa la
problemàtica de l'origen i difusió de les lleguminoses. La presència de les primeres plantes con-
reades en el nordest es detecta en el grups culturals del neolític cardial, principalment de les
comarques gironines, en jaciments com La Draga (Banyoles, el Pla de l'Estany) (BUXÓ 1993). Un
neolític més evolucionat és el que aporta les dades més antigues del conreu en la península
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Ibèrica, situat al Llevant, i representat principalment en la Cova de les Cendres (Moraira, la
Marina Baixa) (BUXÓ 1993), on amb cronologia de finals del Vlè mil.leni ha estat determinat un
ampli ventall de cereals i lleguminoses, la majoria dels quals després seran utilitzats per les comu-
nitats prehistòriques peninsulars.

Altres jaciments (levantins completen el panorama del neolític antic com la Cova de l'Or
(Beniarrés, el Comtat), la Cova de la Sarsa (Bocairent, la Vall d'Albaida) o la Cova de Recambra (La
Safor) (HOPF 1966; LÓPEZ 1980; BUXÓ 1989c). Les espècies identificades més destacades entre
els cereals són: el blat nu (Tríticum aestivum/durum), l'ordi nu (Hordeum vulgäre var. nudum)
i l'ordi vestit (Hordeum vulgäre ). Els blats vestits, pisana (Tríticum dicoccurti) i espelta petita
(Tríticum monococcurrí) es presenten ja com a secundaris.

Els jaciments del nordest amb presència de plantes conreades no són tan antics com els
que hem citat, però les espècies recuperades es repeteixen: a la Cova 120 (Sales de Llierca, la
Garrotxa) (AGUSTÍ et al. 1987), la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) (EDO et al. 1986),
Can Tintorer (Gavà, Baix Llobregat) (VILLALBA et al 1986; BUXÓ et al. 1991), Plansallosa (Tortellà,
la Garrotxa) o la Draga (Banyoles, Pla de l'Estany) (BUXÓ 1993), aquests dos últims jaciments a
l'aire lliure. També s'han pogut identificar plantes silvestres, males herbes, com el blet blanc
(Chenopodium àlbum}, la cúgula (Avena sp.}, l'apegalós (Oalium sp.} i el trèvol
( Trífolium/Melilotiis}.

Les lleguminoses, encara que fins fa poc es considerava que s'adoptaven en un segon esta-
di de l'agricultura, es troben ja en alguns jaciments neolítics que hem comentat com la Cova de
les Cendres (Moraira, la Marina Baixa), les Jovades (Concentaina) (BUXÓ 1993) o la Cova 120
(Sales de Llierca, la Garrotxa) (AGUSTÍ et al. 1987). Espècies corn les fabes de petita mida (Vicia
faba var. minor), les llenties (¿e/75 culinaris), els pèsols (Pisum sativum) o els erbs (Vicia ervilia)
formen part dels primers components de plantes cultivades. No obstant la seva presència és més
reduïda en el nordest que en el llevant peninsular.

Un cop implantat el treball agrícola, no es detecten en el registre arqueobotànic canvis sig-
nificatius fins al primer mil.leni abans de Crist, com veurem més endavant. Les dades que pos-
seïm sobre l'edat del bronze no ens deixen suposar un augment immediat de les activitats agrí-
coles. Tanmateix es constata un increment de la freqüència de plantes arvenses en jaciments com
l'Institut de Manlleu (Manlleu, Osona), la Bòbila Madureu (Sant Quirze del Vallès, Vallès
Occidental) (BUXÓ 1993) on es detecten entre altres el brom (Bromus mollis), el fajol bord
(Polygon u m sp.), el morrò (Stellarla sp.), el margall i la zitzània (Lolium perenne/rígidum i
Lolium temulentum) o el xereix (Setaria viridis). Aquesta freqüència de plantes arvenses també
ha estat àmpliament detectada en els jaciments de la plana occidental, sobretot a Minferrí o a la
Cova de Punta Farisa, en els que s'han recuperat al voltant d'una trentena de llavors de plantes
silvestres.

Durant l'edat del bronze la plana occidental presenta però certes característiques que la
distingeixen de la resta de Catalunya. Les plantes conreades que podríem anomenar bàsiques són
les mateixes: l'ordi vestit (Hordeum vulgäre), el blat nu (Tríticum aestívum/durum i Tríticum
aestivum/durum tipus compactum) i la pisana (Tríticum dicoccum), com a cereals, i la llentia
(¿e/75 culinaris) i el pèsol (Pisum sativuin) com a lleguminoses. Tanmateix en aquesta zona es
detecten a partir del bronze mig-recenttres noves plantes cultivades que no es trobem en la resta

2S3



L'explotació de la vegetació

del nordest. Es n'aera del mill (Panicum miliaceuin), el pañis o mill italià (Setaria itálica}, i el lli
(Linuïn usitatissimuiri), que han estat idenrificars a Masada de Ratón i a Punta Farisa, els dos
primers, i en aquests jaciments i també a Minferri el tercer.

Aquestes tres espècies poden haver estat introduïdes a la península Ibèrica a través dels
Pirineus. Un fet curiós a destacar és la manca de restes d'aquestes espècies en el conjunt de la
península Ibèrica, excepte, amb més o menys dades en tres indrets concrets on hi són presents
durant l'edat del bronze: al sudest argàric, a Portugal i a les valls del Segre-Cinca que ens ocupen.
L'indret on està millor documentat el conreu dels mills per aquesta època és la baixa vall del
Cinca, mentre que la seva presència és esporàdica en les altres zones. La seva introducció ultrapi-
rinenca sembla bastant plausible, probablement acompanyant altres influències de la cultura
norditaliana de la Polada. La introducció del conreu del lli també podria haver-se dut a terme via
Pirineus, encara que la cronologia d'adopció no és gaire precisa. S'ha detectat també la seva
presència en algun jaciment altre jaciment de la vall de l'Ebre com Moncin (Borja, Saragossa)
(WETTERSTROM 1994). Com hem dit la presència de restes a la península és escassa i, per exem-
ple, a la cultura de l'Arga r la majoria de testimonis provenen de fragments de teixit. Aquesta cons-
tatació és una coincidència, o té a veure amb el nivell "económico-cultural " i d'implantació en el
territori assolit per aquestes poblacions?

De tota manera la presència d'aquestes espècies ens informa d'una evolució del tipus de
plantes conreades durant l'edat del bronze, si més no en aquesta zona. Per un costat la intro-
ducció de cereals de primavera (els mills), i per l'altra la introducció d'un tipus de planta no rela-
cionada directament amb l'alimentació (el lli). El lli es podria haver explotat tant per la seva fibra
com per les seves qualitats oleaginoses. Aquesta diversificació podria no respondre a necessitats
de subsistència, sinó a unes noves generades per l'evolució d'altres aspectes socials o econòmics.

A la resta de Catalunya els cereals més representats durant aquesta època continuen sent
el blat nu (Trítícum aestivum/durum) i l'ordi nu (Hordeum vulgäre var. nudum), adquirint cada
cop més importància l'ordi vestit (Hordeum vulgäre), el qual per exemple a la Cova del Toll
(Moià, Bages) es presenta en quantitat significativa (GUILA1NE et al. 1982). Les lleguinoses tam-
poc sofreixen canvis importants.

La recol·lecció sembla no decréixer d u ran t el neolític i l'edat del bronze i es continuen con-
sumint fruits silvestres collits a les rodalies dels assentaments, com els de l'ullastre (Olea eu ro-
pa ea var. oleaster), de la vinya silvestre ( Vitis vinifera var. sylvestris) o les glans. En el conjunt del
nordest peninsular no és fins la primera edat del ferro i l'època ibèrica que s'accentua definitiva-
ment la dependència dels homes respecte els productes conreáis, amb un descens important de
la recol·lecció, encara que no desapareix, pervivint inclus fins als nostres dies de manera residual
en les comunitats rurals.

A partir de l'edat del ferro el registre del nordest peninsular sembla homogeneitzar-se,
amb un augment important de les plantes conreades, que, a diferència de l'etapa anterior es
detecta sobretot en les poblacions litorals i prelitorals.

Entre els cereals l'ordi vestit (Hordeum vulgäre) i el blat nu (Triticum aestivum/durum')
es consoliden com els més representats a la majoria de jaciments. Però no desapareixen les altres
espècies com la pisana (Triticum dicoccurrí), l'espelta perita (Triticum monococcum), el blat nu
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de tipus compacte (T.aestivum/duruin tipus co m ps cm m) o l'ordi nu (Hordeuin vulgäre
var.nudiim). És en aquesta época quan el mill (Paniciiin milìaceiim) i el mill italià (Seraria itali-
cai) es consoliden com a cultiu i un nou cereal es detecta per primer cop: la civada cultivada
(Avena sativa}.

A la Mediterrània occidental la civada conreada ha estat identificada per primera vegada
en ei jaciment de Marduel, a mitjans del s.V a.n.e. (Saint Bonnet du Gard, França), però fins al
s.III a.n.e. no disposem de dades del nordest, precisament a la plana occidental, on s'ha identifi-
cat en el jaciment de Tossal de les Tenalles (Sidamunt, el pla d'Urgell), gràcies a què els exemplars
conservaven les seves glumel.les (ALONSO 1992b). La relació entre el conreu de la civada i l'ali-
mentació dels équids domèstics és un fet també interessant pel què respecta la caracterització
agrícola de les societats ibèriques.

La presència constant en el registre de males herbes sembla relacionar-se principalment
amb els cereals, com les zitzànies (Loliumsp.), la rèvola (Galium aparine subsp. aparine i subsp.
spurium), el fajor bord (Polygonum convolvulus) o la rèvola borda (Sherardia arvensis). Encara
que altres plantes silvestres també freqüents poden pertànyer a altres tipus de conreus i també a
comunitats ruderals com l'artètica (Ajuga sp.), el blauet (Centaurea sp.), el blet blanc
(Chenopodium àlbum), o el passacamins (Polygonum aviculare}.

Entre les lleguminoses continua el conreu del pèsol i de la llentia, i a la plana occidental
es detecten noves espècies com la fava (Vicia faba var.minor), que tanmateix ja es coneixia en èpo-
ques més antigues a la península, i la guixa/guixo (Lathyus sativus/cicerà) que també és novetat
a la resta de Catalunya on també apareixen com a noves l'alfals (Medicago sativa) o la veça (Vicia
sativa). Encara que el nombre de restes recuperades sigui reduït, és molt significatiu l'augment
de taxons de lleguminoses detectat en aquesta època. Aquest augment en la varietat de les plan-
tes conreades ens indica una major diversitat alimenticia i posiblement una millora tècnica res-
pecte a l'alternància de cultius.

D'una altra banda, en el nordest peninsular els contactes amb els pobles colonitzadors
mediterranis que s'inicien en aquesta època s'intueixen com molt importants per a l'economia
indígena, però encara no coneixem de quina manera van influir en la seva agricultura. La presèn-
cia de vinya cultìvada (Vitìs vinifera) en jaciments com l'Alt de Benimaquia (Dénia, la Marina
Alta) - on acompanya una instal·lació de producció de vi de cronologia de l'últim quart del s.VIl
i segona meitat del VI a.n.e.-, l ' I l l a d'en Reixac o el Puig de Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà)
(BUXÓ 1993) ens indiquen un canvi en el tractament d'aquests fruits en relació directa amb les
influències fenícies, en el primer cas, i gregues focees en els altres. No obstant cap resta de vinya
conreada amb seguretat ha estat identificada a la plana occidental catalana.

La importància de l'agricultura i el coneixement que els pobladors de la plana occidental
tenien dels conreus i el seu tractament durant la protohistòria sembla a partir d'aquestes dades
indiscutible.

Gràcies a la important presència de restes de batuda i de males herbes, sobretot en els jaci-
ments de Minferri, la Cova de Punta Farisa, Els Vilars i el Tozal de los Regallos, es pot considerar
que són consumidores del cereal que elles mateixes produeixen. En aquest sentit, i a nivell indi-
catiu, s'ha aplicat el sistema utilitzat a Gran Bretanya per M. van der Veen (1985) amb l'objectiu
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cereals

restes batuda pi. arvenses

Fig. I I I . 2.- Diagrama de comparació dels tipus de restes dels jaciments estudiats arqueobotànicament a la plana
occidental.

de classificar els assentaments com a "productors" o "consumidors" a partir d'un diagrama
triangular (fig. I1I..2). En ell es pot observar com Roques del Sarró i Masada de Ratón es distin-
geixen de la resta de jaciments. En el primer, el nombre de males herbes no és gaire elevat, però
sí el de restes de batuda; i en el segon, els cereals són la variable més important, la qual cosa,
segons aquest mètode, significaria que es tracta d'un jaciment "consumidor". Malgrat això, en
el darrer cas som del parer de que cal tenir en compte certs factors que podem modificar aques-
ta interpretació, com seria, per un costat, el fet de que els jaciments "productors" també neces-
siten consumir, i, per tant, és lògica la presència de gra "net" (GREIG 1991, 309); i també que en
el cas de Masada de Ratón els cereals recuperats són, en la seva gran majoria, petites restes de
pam's i mill, que podrien haver format part dels subproductes de la collita. De tota manera aquest
diagrama és útil per verificar la condició de "productors" dels jaciments de la plana occidental.

Aquest mateix tipus de restes ens han permès constatar una sèrie d'operacions agrícoles
realitzades amb la collita, i interpretant la mateixa figura la proporció entre els cereals, les restes
de batuda i les males herbes ens pot estar indicant també que en molts casos podrien tractar-se
de subproductes del garbellat.
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APARTAT H. ELS TREBALLS AGRICOLES / EL SEU UTILLATGE

En aquest apartat, com en els que el seguiran, ens ocuparem principalment de les qües-
tions relacionades amb els cereals, que com acabem de veure són els vegetals millor representats
a la plana occidental durant el període que estudiem. Altres cultius, com les llegum i n oses, o
poden implicar algunes diferències de pràctica agrícola o de processat, que especificarem intro-
duint-les en el discurs global.

Tractarem aquí els aspectes relacionats amb les diverses tasques que comporta el conreu
dels cereals, l'utillatge que s'utilitza i el registre arqueològic corresponent de què disposem per a
la plana occidental. Com en quasi tots els aspectes que tracta aquest treball, les possibilitats inter-
pretatives queden minvades per la qualitat de la informació disponible, que prové en la majoria
de casos de material de prospecció, excavacions antigues o petits sondejos. No obstant això, algu-
nes anàlisis de tipus funcional i tecnològic recentment realitzades ens permetran aportar noves
dades sobre l'utillatge agrícola protohistòric.

Per entendre el funcionament de l'utillatge, no hem d'oblidar, però, que les eines no són
més que prolongacions del cos humà i que no són eficients sense uns moviments musculars, ges-
tos, que han de ser tinguts en compte per estudiar l'objecte per ell mateix i també per comparar-
lo amb altres estris. En conseqüència el fet de canviar un estri no implica només adoptar un nou
instrument de treball, sinó que sovint significa el transtorn de tot un sistema, de tot un ritme de
treball (HAUDRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986, 42). Per això al final d'aquest apartat tractarem
específicament alguns aspectes relacionats sobretot amb l'arada i l'adopció del ferro.

1. Les tasques agrícoles; processos i utillatge en el conreu dels cereals

Des de que es comença a netejar un terreny per a la seva sembra fins que el gra està pre-
parat per emmagatzemar o utilitzar en l'alimentació, una llarga llista d'operacions són necessà-
ries i varien segons el sistema agrícola emprat, el conreu, etc... La majoria tenen unes eines espe-
cífiques associades, que en molts casos es troben reflexades en el registre arqueològic. Tanmateix
algunes tasques ens poden passar desapercebudes perquè els estris van ser fabricats amb mate-
rials peribles, per exemple enterament de fusta, o simplement perquè no impliquen la necessitat
d'utillatge.

Per tant alguns dels processos que comentarem poden no ser coneguts arqueològicament,
si més no amb les dades actuals, encara que és interessant tenir-los tots en compte ja que formen
part d'un sistema en què tots els estadis tenen una funció precisa i necessària per la marxa del
conjunt. Es farà referència principalment a les tasques més comunes en les agricultures tradicio-
nals, i que es veuen d'una manera o d'una altra reflexades en les dades arqueològiques de la plana
occidental, o en el seu defecte en el nordest peninsular.

Un altre aspecte a tenir en compte és que la realització d'una mateixa tasca pot variar de
tècnica, d'estri, o utilitzar la mateixa eina evolucionada segons l'època però també en diferents
zones geogràfiques. En aquest punt comentarem quines són les possibilitats per les eines més
comunes i com es reflexen en les nostres contrades. En molts casos la cronologia de les dades no
és gaire segura en tractar-se d'eines recollides en superfície, d'excavacions antigues o provinents
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de prospeccions.

No coneixem cap recull d'eines lítiques relacionades amb l'agricultura en el nordest
peninsular, en canvi les eines de ferro ibèriques han estat objecte d'una major atenció i s'han rea-
litzat diversos reculls per diverses zones de la vall de l'Ebre, Catalunya i el país valencià, encara
que les cronologies són moltes vegades imprecises (PLA 1968; SANAHUJA 1971; AULADELL 1993;
ROVIRA 1994; CUBERO 1994).

^ .1. l/Acoudícíonament del terreny a conrear i el treball de la terra

Els treballs necessaris per posar a punt un terreny per la seva sembra són molt variats
(SIGAUT 1975; MINGÓTE 1990, 28-37). Seran molt diferents segons quin sigui l'estat en que es
trobi, i potser en alguns casos cadrà fins i tot aterrassar, tot i que no considerem probable que en
l'època que ens ocupa aquesta pràctica fos comuna, degut a les característiques geomorfològiques
de les valls que estudiem.

F.Sigaut (1975, 213-215) considera que les tasques a realitzar també varien segons el medi
natural, en què es vulgui treballar, sigui del tipus del que ell anomena "forestal", "de gespa",
"d'aigua" o "de terra" :

- el primer es caracteritza per una quasi absència del treball del sòl, essent l'eina
fonamental la destral, no l'aixada, ja que es remou la terra el mínim necessari per enfon-
sar les llavors;

- el segon, al contrari, es caracteritza per un important treball del sòl, que cal apli-
car per vèncer la resistència física i flexibilitat que tenen aquest tipus de medi. És més difí-
cil treballar-hi;

- "l'aigua", i les inondacions de llot, en les que el treball del sòl també és escàs, i
només cal recobrir les llavors de fang, sigui amb l'arada o, per exemple amb un ramat que
trepitgi el camp;

- i finalment el tipus "de terra " és el medi propi en què es va desenvolupar l'agri-
cultura mediterrània i les regions semiàrides. En aquestos casos les herbàcies són relati-
vament fàcils de destruir, i de lenta reconstrucció. La terra queda nua durant l'estiu i, si
les condicions són favorables, només cal estovar-la. L'arada i les tècniques de llaurar estan
lligades a aquest sistema.

Tots aquests medis, però, tenen dominis intermitjos que s'han de tenir en compte i que
s'adaptaran millor a la nostra realitat. Comentarem, doncs, en general, els sistemes emprats i que
podrien haver estat utilitzats al nordest de la península, tant variada quant a medis naturals es
refereix. Un dels sistemes, doncs, possiblement emprat, i que explicarem com a tal més endavant,
és el d'artigar, és a dir, talar i cremar "in situ " la vegetació que ocupa el terreny que es vol obrir,
que potser forestal o arbustiva. És un sistema que demana poca feina i no implica cap treball del
sòl. Per aquesta tasca són importants les destrals, que amb l'adopció del ferro poden generar
variants específiques i altres estris que permetin obrir nous espais, com el magali i també els
podalls. Els animals podrien haver estat utilitzats per netejar els camps de troncs caiguts abans o
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després de cremats (ÜU1LAINE 1991, 50; PELLEGRINI 1993, 84).

Altres sistemes de conreu també demanen una preparació del sòl abans la sembra, com
per exemple és el guaret, que és un conjunt de treballs de primavera o estiu que es realitzen per
preparar la sembra de tardor. És per tant important distingir les terres en guaret (terres treballa-
des) dels erms (terres no conreades ni treballades). En un terreny en guaret es poden realitzar
diverses passades amb l'arada, en cas que sigui utilitzada, o també amb altres eines com la fanga.
Els agrònoms romans afirmen que la primera llaurada ha de fer-se desprès de la collita, de mane-
ra que es puguin absorbir les pluges de la tardor i l'hivern (SPURR 1986, 25). Ha de fer-se de tota
manera abans de què les males herbes tinguin les llavors madures. Després de llaurar es habitual
desterrossar, ja sigui amb l'aixada o amb tracció animal, amb rascles, un tronc o branques amb
pedres. Si s'adoba el camp s'aprofita l'última passada abans de la sembra per estendre l'adob
(fems, cendres o altres) generalment amb les arpes, que actualment solen ser metàl·liques.

El nombre d'eines implicades en aquestes tasques és molt més variat dins l'equipament
agrícola tradicional, que en part es coneix arqueològicament, sobretot de ferro. Només explica-
rem amb més detall, però, les més generalitzades, o les que trobarem desprès en el registre de la
plana occidental són: les destrals i el podall com eines per tallar, i les aixades, les fangues i les ara-
des per remoure i treballar el sòl.

/. /. /. Les destrals

La destral no és pròpiament un estri agrícola però la seva importància en l'acondiciona-
ment de nous terrenys la converteix en un dels testimonis indicatius de les pràctiques agrícoles.

• Les destruís lítiques

La utilització de les destrals lítiques pulides, va permetre que el treball de la fusta adqui-
rís una importància més gran que la que podia haver tingut en etapes anteriors en tots els aspec-
tes: de construcció, agrícola, instrumental domèstic, de transport... (SEMENOV 1981, 137).

Malgrat la seva importància és molt poca la informació arqueològica que tenim sobre
elles al nordest peninsular, no existeixen estudis de conjunt, i en la majoria de publicacions els
criteris utilitzats per estudiar-les són tipològics i descriptius, amb resultats molt pobres. De tota
manera es tracta d'un tipus d'estudi difícil, ja que en molts casos el context arqueològic no està
clar, la seva tipologia és molt semblant o han tingut utilitzacions diverses.

La introducció d'estudis petrologies i funcionals augmenta les possibilitats interpretatives
d'aquests materials, i s'apliquen des de fa anys a Europa i darrerament també al nordest i el lle-
vant peninsular (p.ex. FERNÁNDEZ 1983; BOSCH 1984; BARRERA et al. 1987; AAAZO-SOPENA
1988; BERNABEU-OROZCO 1989-90; ALVAREZ 1993; ROSSER 1994; LAPUENTE 1994).
Evidentment s'apliquen a tot l'instrumental de pedra polida, també aixades i altres.

La identificació de les roques utilitzades en la seva fabricació i l'estudi estadístic de la seva
distribució, en funció de la tipologia i la situació geogràfica i cronològica, donen dades objectives
a l'entorn del problema de l'evolució de les tècniques de fabricació, vies de comunicació i inter-
canvis. La determinació del suport lític emprat per la fabricació d'una eina, si es fa només a cop
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Fig. III. 3.- Desgast diferencial dels fils de les destrals i les aixades lítiques

d'ull pot ser problemàtic i pot portar a confusions com per exemple la que pot haver entre la cor-
niana i el basalt, corrent a Catalunya, i que els estudis petrogràfics s'han encarregat d'aclarir
(BOSCH 1984; ALVAREZ 1993),

Els tipus de roques utilitzades en les destrals de Catalunya és molt variat, com ho demos-
tra el conjunt del Museu Arqueològic de Barcelona estudiat per AÀlvarez (1993): pòrfir, micro-
tonalità, diorita, dolerita, corniana, corniana calcosilicatada, pissarra, fibrolita, quarsita, gres. La
majoria d'origen igni o metamòrfic, present en diferents zones de Catalunya, excepte la fibrolita
que podria provenir d'àrees properes.

Una altra qüestió important és la de la seva utilitat, que pot reflexar-se en les traces d'u-
tilització, a partir del seu comportament cinematic i també en funció de l'emmanegament, ja que
per exemple les traces en una destral presentarien estries obliqües en relació al fìl i en una aixa-
da perpendiculars (SEMENOV 1981,224-248). Tanmateix sembla que en molts casos l'estudi tra-
ceològic de les peces polides és molt dificultós ja que la major part d'estris són patinats i el cons-
tant reafilament de les peces (es calcula que dues o tres vegades en una destral per la tala d'un
arbre mitjà) fa que s'esborrin o es puguin confondre (BOSCH 1984, 224; FÀBREGAS 1992, 108).
Per altra banda no sempre són visibles els senyals d'emmanegament. També les comparacions
etnogràfiques ens ajuden a comprendre les seves possibles funcions, sobretot d'utilitat o no-uti-
litat (BOSCH 1984,222-223).

Un tercer punt d'observació és la forma de desgast, ja que variarà segons la utilització que
hagi sofert, donant contorns asimètrics (aixades, aixes...) o bé talls oblics a l'eix (destrals, relies
d'arada,..) (BOSCH 1984, 224; MAZO-SOPENA 1988, 68-85) (fig. 111.3).
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Estudis complets sobre algunes zones peninsulars, com el noroest de Múrcia, han detec-
tat la utilització de matèries primeres locals per als intruments de funció primària (tala, treball
de la terra) i en canvi de matèries primeres importades per l'instrumental de "precisió"; al
mateix temps que una diferència en la intensitat del treball entre els estris recuperats en contex-
tes d'habitació i d'enterrament (BARRERA et al, 1987, 139). Encara que aquestes interpretacions
puguin haver estat diverses en altres contextes sepulcrals peninsulars (JUAREZ 1995, 136-137) les
dades ens mostren la necessitat de revaloritzar aquest tipus de material, i dedicar-hi estudis espe-
cífics, que ens ajudarien a comprendre millor les característiques socioeconòmiques dels pobles
prehistòrics.

A Catalunya s'ha fet algun assaig d'aquest tipus d'estudi (BOSCH 1984; ALVAREZ 1993),
però el nombre de peces i zones estudiades, i les característiques del material no han estat prou
importants per poder extreure dades globals. El mateix succeeix en altres indrets del nordest
peninsular com la Rioja o Osca, prop de la nostra zona d'estudi (AAAZO-SOPENA 1988)

En el nord de Catalunya, almenys, les destrals són el grup més nombrós dins d'un con-
junt que inclou també aixades, aixes i enformadors, amb un nombre indefinit de variants mor-
fològiques, però totes amb secció longitudinal simètrica, i que solen estar polides únicament al
tall, de manera que es facilita l'adherència al mànec (BOSCH 1984). Com veurem més endavant
les destrals de pedra polida són corrents a la plana occidental.

Per altra banda l'eficàcia de les destrals lítiques per abatre arbres sembla força aceptada, i
diversos assajos experimentals així ho han demostrat. Els resultats obtinguts són per exemple: un
pi de 17 cm. de diàmetre es pot abatre en 7 minuts amb una destral tallada i en 5 amb una poli-
da; 14 minuts per un arç de 7 cm. de diàmetre; 1 h. 1/4 per un roure de 23 cm.; uns 60 minuts
per verns de 12 i 18 cm. o un abet de 25 cm. en 20 minuts (SEAAENOV 1981, 241; SIGAUT 1975,
216-217; FÀBREGAS 1992, 110). Si el rol del polit és de caràcter tecnològic o simplement estenc
encara no està establert. Tanmateix a l'hora de valorar l'eficiència d'una destral de pedra polida
s'han de tenir en compte els factors d'experiència i familiaritat amb les particularitats mecàni-
ques i tecnològiques de l'eina per part de qui realitza l'experimentació (FÀBREGAS 1992, 111). El
temps emprat també depèn de la duresa de cada fusta (el roure per exemple és una fusta dura).

Si les comparem amb les de ferro, però, sembla que aquestes podrien tenir una eficacitat
molt superior, encara que els resultats provenen d'experiències concretes i no és possible genera-
litzar. Per exemple a Dinamarca, per obrir una hectàrea de bosc es necessitaren 250 hores amb
eines de ferro Í el doble, 500, amb altres de pedra (SIGAUT 1975, 217), altres experiments indi-
quen que calen cinc vegades més calories pel mateix treball amb una destral de pedra que amb
una d'acer (SARAYDAR-SHIAAADA 1971 citata HARRIS 1980, 193).

• Les destrals metàl·liques

La introducció del metall va permetre que les eines guanyessin en qualitat i es pogués dis-
posar d'una major quantitat d'estris i també d'armes. L'equipament agrícola en bronze, però, està
representat quasi exclusivament en el nordest peninsular mitjançant les destrals. La seva presèn-
cia a més no és comuna, però es poden presentar als dipòsits i també es coneixen a través dels
seus motlles.

La funció com a destrals de les peces de bronze així denominades és i ha estat objecte d'es-
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tildi, ja que la seva utilització és ambivalent i poden correpondre a eines, però també a armes i
inclus a "destrals-moneda", sobretot en el cas de dipòsits, com sembla succeir per exemple a la
Bretanya (MARTÍ 1971, 106; GALLART 1991, 23). A Catalunya també es citen possibles destrals de
coure com les de les coves del Cingle Blanc d'Arbolí (Tarragona) (VILASECA 1941, 50).

L'emmanegament d'aquestes destrals degué ser un important problema, i de fet el siste-
ma de fixació de les destrals de bronze esdevindrà progressivament més sofisticat: primer un
ganxo allargat per rebre la làmina (varietats de vorells, de taló, amb aletes) després amb el mànec
que s'insereix en la mateixa destral (varietats de cub o tubulars) molt més eficaces (GUILAINE
1991, 49). El sistema de vorells ja presenta avantatges respecte la destral plana, ja que a més d'a-
judar a asegurar el mànec dóna una major rigidesa longitudinal a la làmina (RAURET 1976, 43).

Encara que s'adopti la destral de bronze, la lítica no desapareixerà i es seguirà trobant
durant tota l'edat del bronze i fins i tot l'edat del ferro. Existeix però la possibilitat de que es trac-
ti de peces antigues de prestigi o amb un altre sentit no relacionat directament amb l'activitat
productiva.

Quant a les destrals de ferro, són algunes de les eines que més aviat es troben manufac-
turadas en aquest metall. L'exemple a la plana occidental el tenim en la destraleta trobada a la
Serra del Calvari (la Granja d'Escarp, el Segrià), en un contexte de s.VI a.n.e. (RODRÍGUEZ 1991,
80). També d'aquesta cronologia és la possible destral recuperada a l'Illa d'en Reixac (Ullastret,
Baix Empordà) (ROVIRA 1993a, 122, fig.36).

En època ibèrica plena són ben conegudes a Catalunya i a València. E. Pla (1968, 155) dis-
tingeix entre la destral de "llenyataire" i la de "fuster" segons el seu format. Del primer tipus, el
que a nosaltres ens interessa degut a la seva aplicació a l'agricultura, se n'han trobat possibles
exemplars als jaciments de Sant Miquel de Sorba (Montmajor, el Solsonès), Ullastret, Empúries
(Baix Empordà) o La Bastida de les Alcuses (Moixent, València) (SANAHUJA 1971, 96; PLA 1968,
155).

No coneixem cap destral de ferro d'època ibèrica plena a la plana occidental. En canvi s'ha
recuperat un exemplar interessant de magall - una eina específica que serveix per descalçar i tallar
arbres, moure els troncs i esterrossar - en el jaciment d'Els Vilars, en la seva fase de l'ibèric antic,
i que tractarem específicament més endavant. Aquesta eina és ben coneguda en època romana,
sobretot en territoris de bosc, directament relacionada amb la deforestació (WHITE 1977, 62).

Igualment es coneixen variants de destrals en alguns jaciments ibèrics i romans de
Catalunya i el Sud de Franca, com per exemple la que fa funcions de perita destral per un costat
i aixol de l'altra (ROVIRA Í994, 3).

1.1.2. Les aixades i les fangues

Són les eines més aurigues i difoses que serveixen per remoure o treballar el sòl amb diver-
ses finalitats, per sembrar o plantar, per remoure i cavar, per desterrossar, per escardar, per obrir
canals en el cas de l'irrigació...

El primer instrument de treball del sòl que podríem tenir en compte dins aquest grup és
el pal cavador, el més rústic dels instruments aratoris que serveix per desenterrar, enfonsar les lla-
vors i gratar el sòl, i que fou utilitzat en origen per desenterrar tubèrculs o arrels. La seva llarga-
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(a partir de SIGAUT 1984, tab.2)

da i pes poden ser diversos segons la natura del sòl.

El seu ús a les nostres contrades és possible des dels primers estadis de l'agricultura, tan-
mateix la seva identificació material és difícil. Algunes peces neolítiques circulars de pedra amb
una perforació han estat interpretades com a contrapesos de pal cavador, encara que també hau-
rien pogut tenir altres usos (MALUOJUER 1978,108; GU1LA1NE 1991, 50), També es coneixen algu-
nes representacions de dones o homes treballant amb aquest tipus d'estris en les pintures rupes-
tres d'estil (levanti, per exemple a l'abric de El Pajarero (Albarrasí, Terol), on una dona cava el terra
amb un doble pal de forma angular, al Racó Gasparo, a l'abric de Los Recolectores (Alacón, Terol),
on hi ha un home també amb un pal de cavar, al Cinto de las Letras (Dosaigües, València), on es
mostra unes dones amb bastó de cavar, o el Cingle de la Mola Remigia (Gasulla, Ares del Maestre,
Castelló), on un dels personatges porta dos bastons allargats. Inclus s'ha interpretat algun un
estri de tipus fanga a Cinto de la Ventana (Dosaigües, València), o a la Cova del Garroso (Cerro
Felto, Alacón, Terol) (JORDÀ 1971; OLÀRIA-GUSI 1994, 195). Tanmateix moltes d'aquestes repre-
sentacions han de ser interpretades amb precaució i recentment ha estat qüestionada la dificul-
tat formal dels objectes representats i també l'ambigüitat de les composicions en les que aquests
apareixen (MATEO 1992). També a la Roca dels Moros de Cogul (les Garrigues) una de les dones
(n°36) sosté un bastó, que podria tractar-se però d'un distintiu (ALONSO-GRIMAL 1993, 14).

Per distingir els estris relacionats amb el treball die sòl F, Sigaut (1984) observa la natura
del gest que realitza la persona que l'utilitza, a grans trets: si l'empeny cap a endavant o si el llança
en direcció cap ell (fig. 111.4). L'aixada s'utilitza com un estri llançat i apropat cap al treballador
un cop enfonsat al terra (HAUDRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986, 41; SIGAUT 1984, 363). L'angle
del mànec amb la làmina es troba entre 0° i una mica menys de 90°, i segons els graus la posició
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del treballador serà diferent, així com l'energia necessària per la seva utilització (SIGAUT 1984,
363-366). L'aixada pot complir moltes funcions: cavar, igualar, fer solcs, desterrosar. Se'n conei-
xen de pedra i de metall.

Com hem vist anteriorment les aixades de pedra polida es poden diferenciar de les des-
trals perquè la seva secció longitudinal és asimètrica, generalment el tall es presenta malmès i
arrodonit, el seu acabat acostuma a ser dolent i el poliment es quasi inexistent. El volum d'aixa-
des identificades i estudiades al nord de Catalunya és menor que el de destrals (BOSCH 1984).

Per altra part existeixen altres tipus de peces polides, associades amb aixes i eiiformadors
(eines lligades amb el treball de la fusta) que sovint poden ser confoses amb petites destrals, però
que presenten també dissimetria en la secció longitudinal i poden haver estat emmangades d'una
manera similar a la de les aixades (BOSCH 1984, 227). El seu acabat és perfecte i estan polides
per tota la superfície. La distinció entre les aixades i les aixes s'estableix principalment en funció
de la mida més gran de les primeres, superior als 11 o als 14 cm. depenent dels autors (BOSCH
1984; BERNABEU-OROZCO 1989-90, 53).

Segons J.Guilaine (1991, 49) és possible que moltes destrals planes de coure, i desprès les
destrals de bronze, s'haguessin em ma nega t corn a aixades i funcionessin per remoure el sòl.

Quanta les aixades amb làmina de ferro, segons el perímetre de la fulla sigui més o menys
arrodonit es pot distingir entre l'aixada i el càvec, en el qual la fulla també més llarga que ampla;
així com també el caveguet, més petit, o el xàpol, menys robust, totes elles identificades a
Catalunya en època ibèrica (ROVIRA 1994, 4).

Segons les observacions etnogràfiques de F. Sigaut (1984, 361 ) els agricultors sense metall
ignoren l'aixada, i en cas de que existeixi juga un rol molt secundari. Per aquest autor les possi-
bles aixades de pedra, d'os o de fusta no són gens eficients si no hi ha unes condicions de sòl
excepcionalment fàcils. Només el ferro (i si és de bona qualitat) permet fabricar aixades que
siguin veritablement estris de treball eficaços. No obstant això altres autors consideren que és
difícil trobar comunitats agricultores que no la utilitzin, convertint-la inclus en un criteri cultu-
ral, "l'agricultura d'aixada ", que cobriria més o menys tots els pobles entre els que no tenen agri-
cultura i els que utilitzen l'arada. Aquest referent, però, es pot utilitzar sobretot des de la pers-
pectiva tècnica però no com uns evolució històrica (HAUDRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986, 36).

Com acabem de veure l'existència de les aixades es pot deduir a partir de les observacions
de les traces de desgast en el fil com acabem de veure. El que no sabem és si aquestes eines con-
vivien ja amb l'arada o si són anteriors, per tant és difícil interpretar si existeix un estadi tècnic
d'agricultura basada en el treball de l'aixada. Tanmateix si fos així sembla que el nombre d'e-
xemplars recuperats hauria de ser major. De tota manera encara que s'introdueixi l'arada, l'aixa-
da continua utilitzant-se, ja que es reserva pels indrets on aquesta no arriba, en camps perits, o
quan es necessita tallar arrels, desterrossar o efectuar altres tipus de tasques que l'arada no pot
dur a terme.

La família de les fangues té una utilització més complexa que la de les aixades: pot ser
posada o llançada, utilitzar un peu per pressionar i també realitzar un moviment avançant i recu-
lant (HAUDRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986, 41; SIÛAUT 1984,368-372). La fanga, com l'aixada,
talla el terra, però penetra més profundament, de manera que amb ella el terròs de terra és real-
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ment remogut i s'utilitza també en terrenys pedregosos o argilosos on el treball amb l'aixada és
més difícil. També es poden fer servir per sembrar o plantar, de fet la cullera per plantar o plan-
tador estaria dins aquest grup, relacionat sobretot amb el treball de l'horta.

Són uns dels estris més antics que es coneixen i la seva utilització sembla emparentada
amb la del pal cavador. Una variant seria la "pala-pie" de fusta, àmpliament distribuïda en la
Prehistòria d'Euràsia, manufacturada en la regió dels Urals des del s.111-11 mil·leni, i que es coneix
a Ucrania i Noruega durant el primer mil.leni (STEENSBERG 1976, 45).

Tanmateix el fet de que puguin fabricar-se totalment de fusta pot influir en que quasi no
es coneixin casos en les nostres contrades. Altres tipus de matèries primeres es poden utilitzar
com per exemple la banya. En el poblat ibèric del Casol de Puigcastellet (Folgueroles, Osona) es
va recuperar un instrument treballat sobre una cornamenta de cérvol (MOLAS et al. 1992, 22)
que podria haver estat utilitzat com aixada però també com fanga, de la mateixa manera que
mostra BAShramko (1992, 49, fig.2) per un instrument similar recuperat en el nord del Mar
Negre.

Pel que es refereix a les fangues de ferro localitzades al nordest peninsular, presenten dos
tipus: de pala estreta, o bé amb vàries pues (PLA 1968, 147-148). Tots els exemplars coneguts
corresponen a nivells avançats de la cultura ibèrica (ROVIRA 1994, 5).

1.1.3. l'arada

L'arada és un instrument d'una importància excepcional, ben estudiat per etnògrafs, his-
toriadors i arqueòlegs des de principis de segle (p.ex. WHITING 1936; CARO BAROJA 1949; HAU-
DRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986; SHRAMKO 1992). Inclus per alguns estudiosos l'aparició d'a-
quest estri representa en la història de la cultura, el pas a les civilitzacions de tipus superior (PLA
1950-51, 12). No aprofundirem tant sobre aquest tema però si que tractarem més endavant el que
implica l'adopció de l'arada en els sistemes agrícoles. Malauradament és un dels estris més difí-
cils d'identificar a la nostra zona abans de la introducció del ferro.

Aquest instrument presenta unes característiques funcionals específiques que el diferen-
cien dels altres estris de treball del sòl que acabem de veure: l'arada és sempre arrossegada, tre-
balla de manera simètrica (el que la distingeix de les arades assimètriques més evolucionades), de
manera que la seva funció i possibilitats són les d'esgarrapar de manera superficial i contínua el
sòl. Aquesta darrera característica potser convenient en sòls superficials o rocosos (MOSSE 1980,
10). En el cas de que s'utilitzin animals de tir, aquests també tindran la funció de trepitjar el terra
per a què s'estovi. Es pot utilitzar igualment en els treballs de sembra.

Les primeres arades es construeixen completament de fusta, de manera que només s'han
conservat en algunes zones d'Europa amb condicions de preservació privilegiades, com veurem
en l'últim punt d'aquest apartat. La possibilitat de que s'ulitzessin relies lítiques ha permès però
la seva localització en altres tipus de sediments, i que hagin estat ben estudiades per exemple a
Anglaterra (REES 1979).

Entre les pintures rupestres d'estil (levanti una representació va ser interpretada per F.
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Jordà (1971, 245-247, fig.6 i 8) com arada esquemàtica, en el Cinto de la Ventana (Dosaigües),
amb cronologia de l'edat del bronze. No obstant això aquesta reconstrucció ha esta t discutida per
ser una mica artificial, ja que no s'hi indueixen totes les línies pintades a la figura original
(AAATEO 1992, 18).

En el seu treball sobre les eines polides del nord de Catalunya A. Bosch (1984, 231) iden-
tifica algunes relies d'arada (4), de gran llargada (sovint més de 20 cm.), similars a les destrals,
que presenten una secció longitudinal simètrica i un tall molt oblic a l'eix de la peça, el que li fa
suposar un treball lateral. La seva secció és oval o circular. Estan poc o gens polides i amb el tall
força malmès com el de les aixades, i en alguns casos amb senyals d'emmanegament. També LG.
Valdés (1981-82, 91) anomena la presència d'alguna relia en el taller de Peramola (Alt Urgell), si
bé dubta de la seva utilització com a relia d'arada. En general són molt poc nombroses i la seva
cronologia es desconeguda, ja que no provenen de contextes arqueològics clars. En altres zones
de la península també han estat registrades però la seva interpretació és sempre problemàtica
(BERNABEU-AAARTÍ 1992, 229). No coneixem altres estudis sobre relies d'arada en el nordest i la
major part de la informació prové de les arades que incorporen ja el ferro.

En un altre ordre de coses, una de les preocupacions d'alguns investigadors de les tècni-
ques agrícoles ha estat determinar si el punt de partida de l'arada es trobava en l'aixada, la fanga
0 en el pal cavador (HAUDR1COURT-JEAN-BRUNHES 1986, 38-40). En el primer grup trobarí-
em per exemple A.Steensberg (1973, fig. 6), i en el segon a R. Violant i Simorra (1981, 116-117,
fig.13). Altres autors com G. Montadon li donaven un origen diferent segons l'arada fos del tipus
per ell anomenat arada-fanga o arada-aixada (a PLA 1950-51, 13, fig.1). Tanmateix A. Haudricourt
1 M. Jean-Brunhes consideren que intentar trobar una filiació entre els estris és erroni, i cal una
anàlisi funcional completa per poder establir les característiques que els apropen i els diferencien.
Per exemple no es pot comparar el treball que realitza la fanga, que es caracteritza per entrar pro-
fundament en el sòl i remoure'l, mentre que l'arada simètrica només l'esgarrapa superficialment,
de manera que la fanga i l'arada tan sols s'assemblen en un moment ja avançat de l'evolució de
l'arada, quan pot llaurar més profundament i remoure la terra.

Tant amb el pal cavador, com amb l'aixada o amb la fanga, l'agricultor treballa el sòl amb
gestes repetits, a sotracs, el que provoca cavitats succesives. En canvi una de les característiques
del treball amb l'arada és que la persona que la utilitza condueix un instrument arrossegat, aga-
fant-se a una o dues esteves, recolcant-se o aixencant-la, i ho fa d'una manera continua. Per tant
cada tècnica comporta la utilització i adquisició d'uns gestes diferents (HAUDRICOURT-JEAN-
BRUNHES 1986, 42).

A més des dels primers temps de la seva aparició l'arada no ha estat un estri uniforme
sinó amb múltiples tipus i variacions segons la seva morfologia i construcció. La tipologia segui-
da per la majoria d'autors és la que diferencia els tipus d'arada segons la forma constructiva que
adopta la unió entre l'esteva, el dental i el timó, de manera que quan són d'una sola esteva pre-
senten tres tipus principals, pot ser excessivament simplificáis, però que ens seran útils per les
poques dades que disposem (HAUDRICOURT-JEAN-BRUNHES 1986, 80-81) (fig. 1II.5):

- l'arada "timó": el timó és corbat i l'esteva i el dental el travessen. Correspon als
tipus del III al VI de Sach (1968, 12-13).
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[Fig."ÏÜ 5 - Tipus d'arades.

- l'arada "esteva-dental": l'esteva i el dental formen una sola peça, i el timó, cor-
bat o recte, els atravessa. Podria incloure els n'pus I (mesopotami) i II de Sach (1968, 10-
12).

- l'arada "dental": la peça de reagrupament de totes les altres és el dental, el timó
corbat o rectilini i l'esteva hi encaixen per separat. És el tipus Vili de Sach (1968, 14).

Molts altres subtipus són coneguts, segons la forma del rimò, de l'esteva o del dental
(SACH 1968, 16-23), en els que no creiem necessari insistir en aquest moment

A nosaltres ens interessa sobretot l'arada dental ja que és l'únic tipus representat en les
figuracions ibèriques que coneixem. També és anomenat mediterrani perquè és la zona en què
presenta una més gran expansió i on es coneixen els testimonis més antics. Les arades ibèriques
mostren que el timó i l'esteva estan subordinats al dental, encaixats en ella; i si el dental i l'este-
va són d'una sola peça el timó està encaixat a la pa r t da vanterà (FERNÁNDEZ 1992, 268).

Dos tipus de fonts ens informen sobre les arades ibèriques, les representacions figurades

297



Els Treballs agrícoles i el seu utillatge

\ les relies de ferro. En el primer grup es troba per exemple la coneguda arada votiva de Covalta
(PLA 1950-51; VIOLANT 1953) de tipus dental. Malgrat ser molt esquemàtica s'observa l'esteva
recta (però corbada en el mànec) (grup 16 de Sach 1968, 17) i possiblement de timó amb corba.
Molt més completes són les escenes dels kalatlwi localitzats al Cabezo de Alcalá (Azaila, Terol) i
el Cabezo de la Guardia (Alcorisa, Terol), sobretot la segona, que representa un home que treba-
lla amb una arada tirada per un un jou de bous, collats per les banyes (LUCAS 1990, fig. 1 i 2;
FERNÁNDEZ 1992, 269, fig. 1b). L'arada és similar a la de Covalta, dental, possiblement amb
corba i timó, i l'esteva recta, que en aquest cas sembla que porta un mànec. Segons MaR. Lucas
(1990, 296) també algunes monedes ibèriques aragoneses i pirinenques presenten en el revers
una arada com a motiu secundari d'esquema similar a les mencionades.

Ja d'època romana trobem les arades representades a les monedes d'Obulco, també del
tipus dental, clarament amb rimo i corba en dues peces (PLA 1950-51, 24-25, fig. 12). Les arades
dentals es continuaran utilitzant durant l'època romana, encara que amb variants (SAEZ 1987, 80-
81).

Per altra part al Castellet de Banyoles (Tivissa, Baix Ebre) es trobà una representació
escultòrica que representava una parella de bous units pel jou (SERRA RÀFOLS 1941, 24-25,
làm.4), però no es conserva cap arada.

El tipus d'arada representat, sobretot a Azaila, és molt similar al d'algunes escenes repro-
duïdes en vasos grecs de figures negres com la copa de Nikosthénes i altres, timbres d'àmfores de
Thasos (s.V a.n.e.) i també monedes de Metaponto (s.IV a.n.e.) (AMOURETT1 1986, 85, fig. 10,
làmines 8 i 9), encara que en el cas peninsular l'encaix del timó és més proper a l'esteva que en
els grecs. Les arades utilitzades a Itàlia en època romana també són del tipus dental, amb nom-
broses variants (SPURR 1986, 27-35).

A més tipus dental és l'arada característicament tradicional en diverses comarques de la
Mediterrània occidental, com Andalusia, les illes Balears i també al nord del Marroc (VIOLANT
1953, 123, fig. 4-6). Les arades tradicionals catalanes, però, semblen no conèixer el tipus dental,
segons aquest mateix autor (VIOLANT 1981,256-259). Podria tractar-se d'un tipus conegut a l'an-
tiguitat però perdut.

De tota manera els testimonis més comuns d'arades a Catalunya i a la Mediterrània occi-
dental són les relies, principalment de ferro, però que malauradament tampoc es coneixen a la
plana occidental. La relia ibèrica és una relia de ferro, generalment molt simple feta d'una sola
peça a partir d'una pala de forma aproximadament triangular amb els dos extrems doblegats
sobre si mateixos cap a l'interior per poder subjectar-la al dental (possiblement el tipus 16 de
Sach 1968,21-22).

Al sud de França es troben des del s.V a.n.e. i al nordest de la península des de finals del
s.V i principis del IV, evidenciant-se una evolució morfològica de la relia plano-convexa subjecta-
da amb reblons a les de forma de llança amb una tija posterior (tipus del 6 al 15 de Sachs 1968,
20-22), del tipus corrent també a Grècia (AMOURETTl 1986, 86). Es troben a jaciments com Puig
de la Nau (Benicarló, Castelló), datada en el 450-400 a.n.e. (OL1VER-GUS1 1995,183); la Creueta
(Quart, el Gironès), Puig de Sant Andreu i Illa d'en Reixac (Ullastret, Baix Empordà), Mas
Castellar (Pontós, Alt Empordà) o la Bastida de les Alcuses (PLA 1968, 146-147; SANAHUJA 1971,
90-91; ROVIRA 1994,4-5).
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Un altre estri de ferro i fusta que indica la utilització de l'arada és l'agullada o el rastrell,
per despendre la terra que queda adherida a la relia, per exemple trobada al Puig Castellar o a
Sant Miquel de Vallromanes a la Laietània, en els s.lV-lll a.C (AULADELL 1993, 232), i que porta
a la mà el llaurador de la ceràmica ibèrica del Cabezo de la Guardia (FERNÁNDEZ 1992, 269,
fig.lb). També serveix per dirigir o picar els animals que tiren de l'arada.

És difícil detectar el moment d'introducció de l'arada en l'agricultura de la plana occi-
dental, ja que els primers estris d'aquest tipus eren possiblement completament de fusta, pel que
les possibilitats de recuperar-ne en la nostra zona es redueixen al mínim i tampoc conservem tes-
timonis directes posteriors.

?. /.4. El podall

És un estri tallant de fulla corba, que s'utilitza principalment per desbrossar, podar, tallar
llenya i aclarir llocs amb vegetació. Pot estar relacionat amb el conreu d'arbres o de la vinya sobre-
tot quan és de petites dimensions (anomenat podadera). En el nordest peninsular només es
coneix en ferro i generalment presenten una fulla ampla, robusta i amb el mànec curt. Pot anar
emmanegat amb reblons, els més antics, i també en tub, els més recents (ROVIRA 1994, 3). És un
dels instruments agrícoles més correntment trobat a Catalunya i també a València, i es poden
diferenciar diversos tipus, que es coneixen des del s.IV a la Laietània i a l'interior del país
(SANAHUJA 1971, 92-93: PLA 1968, 149-151; AULADELL 1993, 230; OLIVER 1994, 127). Se'n varen
recuperar dos al Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d'Urgell) i un al Molí de l'Espígol
(Tornabous, el Pla d'Urgell), que descriurem més endavant.

1.2. La sembra ï les tasques de manteniment

Unes altres operacions de treball de la terra incumbeixen directament la sembra, que
suposa a més altres tasques, com la selecció de les llavors. Com ja hem vist en l'apartat anterior
en un principi les diverses espècies de cereals es sembren independentment, però en alguns casos
pot donar-se alguna barreja intencionada que intenti asegurar almenys una part de la collita en
els terrenys de mala qualitat (MINGÓTE 1990, 31).

Els mètodes de sembra són també variats essent els més comuns la sembra a colpet, a solc
o en línia, i a mix:

- La sembra a colpet o a mates: es dipositen algunes llavors als clots fets expressa-
ment al terra. Els estris utilitzats poden ser el pal cavador i també la fanga. El clot ha ser
prou profund perquè la llavor trobi l'ambient propici per germinar però suficientment
prop de la superfície perquè el cotiledó trobi llum. Generalment la sembra resulta més
densa i segons alguns autors provoca una tasa de germinació aproximadament dues vega-
des superior a la dels altres sistemes, ja que es gasten menys llavors i evita el perill dels
ocells. Tanmateix és la sembra de concepció més simple i més lenta, com una sèrie de ges-
tos individuals. S'usa sobretot per les plantes de gran mida.

- La sembra a solc, o en línia: es tiren les llavors en el solc fet anteriorment amb
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l'arada (a la que de vegades s'afegeix una sembradora) o amb l'aixada, que serveixen
també per torna a tapar. S'utilitza en els països mediterranis per a les lleguminoses
(pèsols, faves), i es recomenaten els països freds pels cereals. És un procediment més ràpid
que l'anterior.

- La sembra a ruix o a eixams: llençant la llavor a grapats sobre el sòl. Requereix
molta destressa per a què les llavors quedin uniformement repartides, més o menys den-
ses segons interessi, i s'ha de tenir en compte el relleu del camp, la direcció del vent, i
també s'ha de calcular la densitat en volum de llavor. Per tapar es pot utilitzar l'arada o
l'aixada, però s'ha de fer ràpidament per evitar que els ocells es mengin les llavors, el que
implica que aquest treball ho faci una persona diferent de la que sembra. És el sistema
correntment utilitzat en els païssos mediterranis per als cereals, excepte alguns com el
mill, que mai se sembra amb aquest sistema. Per F. Sigaut(1975, 219) aquest tipus de sem-
bra és molt difícil en la seva execució i molt complexa en la seva concepció de manera que
no pot considerar-se "primitiva". Necessita a més una quantitat de llavor molt més gran
que la resta de tipus.

Tots els vegetals poden ser sembrats a colpets, però no tots poden ser-ho a ruix, ja que
pesen massa o necessitarien treballs suplementaris. En un sistema d'artiga es pot sembrar tant a
ruix com a colpet, essent l'únic treball del sòl el de barrejar les llavors amb les cendres i la terra
cremada (SIGAUT 1975, 213-220).

Per altra costat la sembra es pot fer a la tardor o la primavera, segons el cereals i la cli-
matologia de la zona. Els cereals identificats en la Protohistòria de la plana occidental són prin-
cipalment cereals d'hivern (sembrats a la tardor), excepte alguns com els mills o potser en alguns
casos l'ordi.

El manteniment del cereal inclou generalment la neteja de males herbes. Aquesta feina
d'escardar es pot fer tant amb l'aixada, com amb l'arada, com a mà, i les vegades que s'hagi de
realitzar depenen del tipus de cereal i de la quantitat d'adventícies amb les que s'ha de lluitar.
L'arada simètrica no pot erradicar tot tipus de males herbes, i alguns plantes amb sistemes d'a-
rrels profondes poden ser tallades però no remogudes, de manera que tornen a créixer, encara
que es duguin a terme vàries passades creuades. Només la introducció de l'arada assimètrica
suposa la eliminació d'una gran part d'adventícies en tenir més capacitat per enfonsar i remou-
re la terra, i encara i així algunes sobreviuen (HILLMAN 1991, 29-31).

En el cas del conreu de fruiters o de vinya s'ha de podar la planta regularment, i per això
s'utilitzen destraletes i podadores.

La collita, però, no està mai del tot assegurada, ja que els accidents són sempre possibles:
climàtics (pluja excessiva, sequera, gelades), predadors i malalties... Les infestacions de fongs han
estat determinades en restes arqueològiques de totes les èpoques, sobretot la banya de sègol
(Claviceps purpurea) i els carbons (p.ex.Ustilago hordei), associats als blats, a l'ordi i al sègol
(AARONSON 1989).
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Tallar (per fricció, util llençat)

Fig. III. 6.- Accions emprades segons les parts recol.lectades dels vegetals (a partir de S1GAUT 1991 ).

1,3. La collita

En relació amb la collita dues qüestions són importants: quin producte resulta de l'acció,
i com s'obté. F.Sigaut (1991) estableix la relació entre el producte que es volia obtenir (plantes
senceres, granes, espiguetes, espigues o panícules, grapats de tiges o conjunt de tiges) i l'acció físi-
ca emprada (arrancar, recollir, batre, treure, trencar, tallar per pressió, tallar per fricció o tallar
per fricció amb un estri llançat), com es pot veure en la taula de la figura III.6. Les possibilitats
són doncs les següents:

1. Arrancar plantes senceres: sobretot per certes lleguminoses o quan interessen
també les fibres i no només les granes (per exemple amb el lli), però que es pot utilitzar
eventualment amb alguns cereals, com el mill, l'ordi, i inclus els blats quan el sol és lo sufi-
cientment solt (HILLMAN 1981, 148; 1985, 6; LÜNDSTROM-BAUDA1S - BAILLY 1995, 180),

2. Recollir granes o espiguetes: sobretot per les gramínies silvestres, les granes de
les quals cauen a terra a mida que van madurant.

3. Batre les granes o espiguetes: és una de les tècniques més emprades pels
recol·lectors i els pastors nòmades. Implica la utilització d'un contenidor, sovint de ciste-
lleria, en el que cauen les granes.

4. Pentinar les granes o espiguetes: ens referim a l'acció d'arrancar entre els dits.
Permet recollir directament les granes o les espiguetes quan estan flonjes. Es practica pel
mill, i les fonts Hannes parlen de la utilització d'una "pinta " per collir el mill.

5. Pentinar les espigues o panícules: quan la tècnica anterior s'aplica a plantes amb
inflorescència compacta, com per exemple el blat, dóna espigues enteres o fragments. És
una tècnica ben coneguda a Astúries, en la que s'utilitza una eina constituïda per dos pals
anomenats mesorias.

6. Trencar les espigues o panícules: es tracta simplement de collir l'espiga amb la
mà, i es pot utilitzar amb totes les plantes.

7. Tallar per pressió les espigues o panícules: cada espiga es tallada prop de la seva
base, d'una en una, i les espigues tallades recollides en l'altra mà fins que està plena, i es
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posen a terra. Com a estri es pot utilitzar des de l'ungla d'un dit fins qualsevol ganivet.
Però l'estri característic és el "ganivet per segar", amb una làmina de 5 a 10 cm,, agafat
amb la mà dreta que treballa sola. Tanmateix els autors d'alguns experiments opinen que
és molt més pràctic collir les espigues amb la mà que utilitzar aquests ganivets (REY-
NOLDS 1985, 401; ANDERSON-GERFAUD 1988, 176-184).

8. Tallar per fricció grapats de tiges: es tracta de la falç, i presenta una sèrie de
diferències tècniques importants en relació a l'anterior. No es talla cada espiga indivi-
dualment, sinó grapats de tiges agafades amb la mà esquerra el que implica: que les espi-
gues es tallen amb una certa llargada de la tija, suficient per que hi càpiga la mà i un cert
marge de seguretat (40-50 cm.), però que pot arribar fins a terra; i que per poder tallar
unes quantes tiges a la vegada cal una làmina d'una certa llargada (rarament inferior a 20
cm.). La diversitat d'alçades entre les plantes d'una mateixa espècie de cereal - diferència
que pot arribar a ser de més d'un metre per la pisana o l'espelta-, ripica dels cereals
prehistòrics, obligaria a tallar les espigues més altes amb una forta porció de tija (HILL-
MAN 1985, 6; REYNOLDS 1985,401). D'aquestes accions resulten garbes, i en alguns casos
es pot realitzar una segona sega del rostoll. Actualment aquest mètode s'aplica sobretot
als blats nus, però també pot utilitzar-se amb altres cereals, inclus amb el mill
(LÜNDSTROM-BAUDAIS - BAILLY 1995, 180).

9. Tallar per fricció amb un estri llançat un conjunt de tiges: es tracta de la dalla.
Les tiges ja no s'agafen amb la mà, de manera que es poden tallar més d'un cop, es tre-
balla a ras de terra i cal que el fil estigui molt ben afilat per que talli i no doplegui.

S'estableixen a més algunes correlacions probables a partir de les observacions etnogràfi-
ques(SlGAUTl991):

- Recollir i batre les granes o les espiguetes només ha estat atestat en relació a les
plantes silvestres, i pentinar-les també sobretot amb les silvestres. En canvi treure les espi-
gues, trencar-les i tallar-les - en totes les seves variants-, només està atestat amb plantes
conreades. De fet les diferències en la morfologia i en el grau de maduresa entre els cere-
als demesnes i els silvestres són significatius per entrendre les diferències en els diversos
procediments de collita (ANDERSON-GERFAUD 1988).

- Totes les tècniques, excepte la d'arrancar la planta i les de tallar per fricció impli-
quen l'existència de contenidors específics. Per altra part tallar per fricció implica quasi
sempre un estadi del producte en garbes.

- Arrancar la planta, pentinar les granes i trencar les espigues no impliquen cap
utillatge de recol·lecció; batre les granes o les espiguetes i pentinar les espigues només
impliquen un tipus d'eina de fusta o canya. La pedra o el metall només intervenen en les
tècniques que tallen.

- Els animals de treball són poc emprats en la majoria de tècniques, però quasi
sempre estan lligats amb el tallar per fricció.

- També totes les tècniques, excepte les de tallar per fricció, són realitzades princi-
palment o exclusivament per les dones. En aquestes altres el treball és exclusivament mas-
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culi, amb algunes excepcions. Per la utilització de la falç (tallar per fricció grapats de tiges)
existeixen dos models: un masculí, que es trobava fins recentment als països mediterranis
i del proper i mitjà orient, en que els homes tallen i lligen les garbes i les dones ajuden al
transport, etc...; i un femení, en que les dones talles i els homes lliguen les garbes etc.

Per altra costat segons F.Sigaut la falç no tindria utilitat quan només es vol collir el gra,
mentre que quan es busca obtenir també la palla i quan es disposa de medis de transport, és inte-
ressant collir la palla amb el gra, és a dir utilitzar la falç (S1GAUT 1988b, 20). D'aquí la idea de que
la falç només existeix en les societats que disposen d'energia animal, almenys d'animals per batre
i de tir per l'arada.

El mètode emprat per la collita també depèn de les característiques com es trobi cereal en
el camp: densitat de l'espiga, solidesa del raquis, alçada uniforme o no de les espigues, escalona-
ment més o menys gran de la maduresa de les granes. Les diverses espècies de cereal, com ja hem
vist, poden fer variar també el mètode, i alguns investigadors del sud de França consideren que
podria haver certa relació entre l'expansió de l'ordi vestit substituint el nu durant l'edat del bron-
ze, i l'aplicació de la sega, ja que els cereals que esgranen naturalment s'acomoden millor a la
recol·lecció però no a la sega del gra completament madur (AAARINVAL-RUAS 1991, 130, nota 1).

Per altra part com ja hem vist la sega es pot fer alta o baixa, segons es deixi poc o molt
rostoll. L'elecció d'una o altra possibilitat es relaciona amb la necessitatele palla i amb l'ús que es
faci del rostoll en el cas de que quedi en el camp. Aquest pot ser utilitzat de diverses maneres
(SIGAUT 1991, 32): cremar-lo com adob per la sembra següent, fer pasturar el bestiar, collir-lo per
utilitzar-lo per exemple per cobrir els sostres (sempre que es talli alt).

Segons F. Sigaut (1988b, 20) el mateix autor les anomenades falçs líriques no tenen per-
què correspondre directament amb falç de sega, sinó que poden utilitzar-se per segar el farratge,
les rostoll per sostre, material pels cistells, objectes trenats... Ell considera una diferenciació tar-
dana de la falç exclusiva per cereals en el món mediterrani, en curs encara a Itàlia en el s.l d.n.e.

1.3.1. El ganivet de segar i la falç lítica

El ganivet de segar és un estri de làmina única d'una llargada aproximada de 5 a 10 cm.,
montada de manera longitudinal, i la falç pot ser simple o composta, amb una llargada aproxi-
mada de més de 20 cm., que pot tenir una forma recta, angular, coizada o corba, amb els seus
elements montais també de manera longitudinal o obliqua.

En tots dos casos les làmines poden estar retocades o no. Existeixen algunes tipologies
purament morfològiques com per exemple la de D. Helmer (1983), basada en la forma del suport
i del mànec, encara que, com el mateix autor comenta, en alguns casos el factor morfològic queda
en segon pla un cop experimentats els diversos tipus, essent els caràcters funcionals els que pre-
dominen, com per exemple (HELMER 1983, 193): en el cas de l'emmanegament paral·lel, on el
que domina és si la peça està retocada o no, més que si és simple o composta. Una làmina sense
retoc rellisca sobre les riges madures, i només és eficaç sobre les encara verdes. Un retocat, enca-
ra que lleuger, millora l'eficadtat. En canvi, en el cas dels emmanegaments oblics és important el
que l'estri sigui simple o compost. En aquest cas les falçs d'una sola làmina són paral.lelitzables
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amb les falçs corbes, encara que menys eficaces. Per altra banda les falçs de cos recte i les colza-
des presenten una eficàcia idèntica a les corbes.

Els estudis especialitzats sobre les falçs prehistòriques, però, han constatat les limitacions
que comporta qualsevol intent de classificació efectiva d'aquestes, i sobretot l'intent de fer-ne
quadrar tots els tipus existents, o de donar-li un significat cronològic o evolutiu (JUAN-CABAN1-
LLES 1985, 48). A més en la majoria de casos les dades sobre el tipus de suport de les dents de
falç és mínim o nul.

El ganivet de segar es pot utilitzar per tallar per pressió o per fricció. La primera acció es
pot aplicar també a les gramínies silvestres madures, pessigant o tallant per pressió les espigues
una a una, encara que les experiències actuals demostren que una utilització d'aquest tipus és
més molesta que el simple trencament manual. En la segona acció es talla un grapat de tiges sota
l'espiga mentre s'agafen amb l'atra mà. És un procediment ja efectiu pels cereals domesticats
"primitius" i de fet la seva utilització es coneix també aplicada a les gramínies silvestres, com ho
demostren les peces que han estat recuperades en nivells epipaleolítics i natufians de diversos
jaciments del proper orient com AAureybet o Abu Hureyra (CAAAPS-FABRER - COURTIN 1983,
181-182; REYNOLDS 1985, 401; ANDERSON-GERFAUD 1988, 176-184).

La reconstrucció de remmanegamentdels ganivets és variada: sense mànec, amb la làmi-
na lítica a l'extrem del mànec, en un solc lateral o en un tall inclinat oblíquament (SEMENOV
1981,216-224, fig.53; VILA 1980,48). Les dues últimes són les que es troben generalment a Europa
(GUILAINE 1991,50-51).

En les peces d'emmanegament oblic amb l'extrem del mànec es podia separar un grapat
de tiges, agafar-les amb la mà i en un segon moviment tallar-les. Les làmines no cauen tan fàcil-
ment com en les d'emmanegament lineal, però és fàcil que es trenquin. Al Sud de França grans
làmines gruixudes de 20 cm. de llarg són utilitzades amb aquest sistema durant el neolític final
i el calcolític, i per la seva llargada podrien calificar-se ja de falçs (COURTIN et al. 1976). Alguns
comporten un mànec recte on s'inserien els sílex i que es prolongava per una espècie de ganxo
encorbat: aquesta part terminal permetia replegar un grapat de tiges. Aquesta forma perdurarà
en el bronze antic del nord d'Itàlia (GUILAINE 1991, 50-51). A aquest tipus semblen correspon-
dre les dues falçs del jaciment neolític de la Draga (Banyoles, Pla de l'Estany), almenys una d'e-
lles, on gràcies a les seves condicions humides ha estat possible recuperar els suports i mànecs de
fusta, essent els únics testimonis quasi complets d'aquest tipus d'estris a Catalunya (BOSCH et
al. 1996b, 147-154).

La falç composta està formada per un mànec de fusta, on s'insereixen dents lítiques de
diverses mides una al costat de l'altra. Aquesta tècnica permet tenir llargs fils que no requereixen
l'ascia de grans làmines, difícils de fer, sinó que es poden aprofitar fragments de làmines tranca-
des (VILA 1980, 49). La funció del mànec i del suport ve donada per la intenció de formar un fil
amb una morfologia o mida intencionat que no es podria aconseguir sense aquest (KEELEY1982,
799). La dificultat es troba precissament en el seu muntatge, que doni una alineació correcta i
sense grans separacions, però un cop finalitzada els segments malmesos poden substituir-se.

Les formes que poden adoptar són molt variades i depenen principalment del mànec
(VILA 1980, 50; CAAAPS-FABRER - COURTIN 1983, fig.12; HELMER 1983, fig. I a 111) (fig. III .7) . Els
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(dibuixos realitzats a partir de HELMER 1983, fig. I a III)

Fig. 111. 7.-Alguns tipus de falçs prehitòriques

mànecs corbats que donen un fil còncau a l'estri es coneixen ja a Europa central des de mitjants
del neolític, i és un model que es troba també en el bronze antic norditalíà (GU1LAINE 1991, 51).

A la península Ibèrica les falçs compostes documentades són lleugerament corbades (Mas
de Menante, Alcoi, Alacant); Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada) i una colzada
(Acebuchal, Carmona, Sevilla) (VILA 1980, 49; JUAN-CABANILLES 1985, 38). La síntesis realitza-
da per J. Juan-Cabanilles (1985) per a les falçs del llevant peninsular ens mostra les seves carac-
terístiques que varien segons l'etapa cronològico-cultural (fig. III.7):

- neolític: falçs compostes, amb mànecs probablement corbats o indeterminats i
fils dentats per l'escalonament d'elements lírics simples, sempre sobre suports laminars i
col·locats obliquamene respecte el mànec. Es constata la seva existència des del neolític
cardial com per exemple a la Cova de l'Or (Beniartés, Alacant) o a la Cova de la Sarsa
(Bocairent, València), i segons l'autor deuria perdurar a la zona durant el transcurs del
neolític sense canvis substancials (JUAN-CABANILLES 1985, 50, fig. 9.1).

-en coliti c: falçs simples o compostes, amb mànecs indeterminats i fils rectes, amb
una o diverses peces lítiques retocades, també elaborades sobre suports laminars - en
algun cas de gran mida - i insertades paral·lelament a l'eix del mànec. Les dades són menys
abundants, però es basa principalment en el jaciment de l'Ereta del Pedregal (Navarrés,
València) (JUAN-CABANILLES 1985, 50, fig. 9.1). Les grans fulles són també presents en el
sud peninsular durant aquesta època i s'interpreten com d'emmanegament rectilini
(RAMOS 1991-92,57).

- edat del bronze: falçs compostes, amb mànecs corbats i fils denticulats per jux-
taposició de diverses peces líriques dentades intencionadament i insertades paral·lela-
ment a l'eix del mànec. Aquestes característiques vindrien exemplificades per la troballa
de Mas de Menente, ben estudiada pel mateix autor, composta d'un mànec lleugerament
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corbat, i amb les dents muntades linealment (JUAN-CABAN1LLES 1985, 50, fig. 9.1).

No coneixem cap estudi d'aquestes característiques sobre les peces relacionades amb la
collita de cereals a Catalunya. Tanmateix les dents de falç són conegudes des del neolític antic en
alguns jaciments com la Cova 120 (AGUSTÍ et al. 1987, 61, fig. 40), i són comunes en la majoria
de jaciments catalans però generalment no pot especificar-se cap altra dada tecnològica.

Un element característic de les peces lítiques relacionades amb la collita de cereals i gra-
mínies en general és la coneguda panna brillant que cobreix part d'algunes d'elles. L'interès dels
investigadors per a comprendre la dinàmica de formació d'aquesta panna prové ja del segle pas-
sat, i les experimentacions al respecte s'han anat succeint fins als nostres dies (G1BAJA 1994, 58-
60). Les anàlisis funcionals han ajudat els darrers anys a conèixer millor la relació entre el treball
dels vegetals no llenyoses, principalment els cereals, i les traces observables en les peces lítiques.
Degut a la complexitat de les traces que generen aquest tipus de treballs no entrarem a especifi-
car-les.

Alguns estudis realitzats en peces lítiques relacionades amb el treball de vegetals no llen-
yosos de la península Ibèrica ens donen dades interessants sobre els mètodes i gestos de la colli-
ta. Com per exemple el realitzat sobre la Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba) (IBÁÑEZ-
GONZÁLEZ 1996), en el que l'anàlisi funcional ens indica un treball clar de sega, possiblement a
ran de terra, el que indicaria un interès en recuperar també la palla en una sola operació de colli-
ta, per un costat, i la complicació del processat posterior. El n'pus d'inserció de les peces lítiques
en el mànec és oblicu, sense variar d'una peça a una altra, amb un angle entre 25 i 32°, semblant
al tipus de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol que hem mencionat més amunt. El moviment
de la falç - reconstruït a partir de la orientació de les estríes - correspon al d'una eina corba
(1BÁÑEZ-GONZÁLEZ 1996, 171-172).

En aquest cas les dades arqueològiques no semblen complementar-se amb les emogràfi-
ques ja que segons F.Sigaut (1988b, 12-13) no existeix cap exemple emogràfic de collita de cere-
als amb un instrument tallant que no sigui de ferro, raó, però, que no és pas una prova segons el
mateix autor. Aquestes falçs, com també les de bronze, podrien haver tingut a més un altre ús no
directament relacionat amb la sega de cereals. Aquesta hipòtesi aniria lligada a algunes anàlisis
traceològiques que han demostrat que algunes de les pàtines de sílice sobre les peces de sílex eren
resultat del tall de joncs o canyes (GU1LAINE 1991, 52).

Un fet important també és la seva perdurado ja que alguns testimonis ens mostren que
les falçs amb dents lítiques encara eren utilitzades en les primeres fases dels camps d'urnes del
Baix Aragó (RUIZ ZAPATERO 1985a, 504), i inclus en època ibèrica, per exemple a la Vall mitjana
de l'Ebre, a Botorrita i el Poyo (BURILLO 1980, 239, nota 740).

1.3.2. La f ale metàllica

Les falçs de bronze són ben conegudes a bona part d'Europa (REES 1981a, 79; 1981 b, 23-
24; GUILAINE 1991, 51-52), però a la península Ibèrica són molt escasses i al nordest inexistents.
A la península s'adopten ja ben avançada l'edat del bronze i continuen fins ser desplaçades per
les de ferro. S'observen dues àrees geogràfiques amb falçs de bronze: la regió atlàntica de Portugal,
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amb exemplars caracteritzats per les nervadures de les fulles i la decoració, i la regió astur-leone-
sa, caracteritzades per tenir l'espiga molt sortint (RAURET 1976, 93).

A França les primeres falçs de bronze apareixen cap al 1.500-1.200 a.n.e., i existeixen dos
tipus essencials, les de llengüeta i les de cub, però són sobretot continentals i no tan ben cone-
gudes al sud, encara que en trobem per exemple a Carcassona (Aude) (GUILA1NE 1991, 52,
fig.lll.4).

Tanmateix alguns autors es pregunten si es tractaven realment de falçs en el sentit que
donem actualment al terme (SIÛAUT 1988b, 13, ÛUILAINE 1991, 52). Segons Sigaut (1988b, 13)
podrien haver estat utilitzades per collir, no gra, sinó farratge (sobretot branques amb fulles)
necessari per l'alimentació dels cavalls i sobretot dels cavalls de l'aristocràcia. De manera que
aquesta funció específica explicaria la utilització d'un metal tan costós com el bronze per la fabri-
cació d'un estri agrícola. Hipòtesi per l'instant completament especulativa com reconeix el propi
investigador.

Finalment la utilització del ferro permet la preparació d'un fil que dóna un rendiment
major que el que s'aconsegueix en bronze (RAURET 1976, 93). A Europa apareix una perita falç
plana de ferro de forma similar als espècimens en bronze, que és comuna entre els s. VI i 111 a.n.e,
però de la que no es té notícia de momenta la pem'sula ibèrica (BERANOVÁ 1989, 109-112).

Algunes falçs en ferro, però, es troben a Catalunya i al país valencià, com les del Puig de
Sant Andreu (Ullastret, Baix Empordà), Sant Miquel de Sorba (Montmajor, el Solsonès), Covalta
o La Bastida de les Alcuses (SANAHUJA 1971, 95; PLA 1968,151 ). Però són difícils d'identificar per-
què la fulla sol aparèixer molt fragmentada a causa de la seva finesa. Segons Pla (1968, 151) aquest
és el motiu que fa que el nombre de falçs conegudes no sigui gaire elevat. La seva cronologia en
l'àmbit ibèric abarca entre els segles IV i principis del II a.n.e., però amb una especial incidència
durant els s.lV i l l i a.n.e. (ROVIRA 1996b, 70-71).

A la plana occidental coneixem tres exemplars, un de Margalef (Torregrossa, el Pla
d'Urgell) i dos del Pla de les Tenalles (Tàrrega, l'Urgell), que descriurem separadament.

Un cop ja s'ha collit el cereals o qualsevol altra producte vegetal, es succeeixen tota una
sèrie d'operacions que tenen com objectiu donar un producte consumible o preparat per l'em-
magatzematge.

1.4. El processat dels cereals

En l'agricultura mediterrània el processat de la collita de cereals és una de les tasques més
complexos i àmplies del calendari agrícola, i que implica la realització de múltiples operacions
correlatives cadascuna amb una finalitat i instrumental precisos. Prop de trenta operacions dife-
rents estan relacionades amb el conreu i conversió d'un cereal en aliment pels humans (H1LL-
AAAN 1984a,1). No obstant això quasi tots els vegetals utilitzats per una comunitat poden sofrir
algun tipus de processat, el que la transforma en una activitat molt àmplia que abarca fins a la
cocció.

La finalitat del processat pot ser variada i depèn de les característiques del vegetal tractat
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i del modus com és consumit. La fi primera és la de separar la part de la planta que interessa de
la resta que no serà consumida - encara que en molts casos pot ser utilitzada per altres finalitats
- i també de les males herbes que acompanyen la collita. Existeixen diverses raons per voler treu-
re aquestes herbes del gra: per un costat perquè podrien no ser indicades per al consum, però
també perquè és una manera de controlar el seu creixement en els camps, en sembrar el gra net
(DENNELL 1974, 132).

Un cop ja s'ha aconseguit tenir el producte aïllat, altres accions poden ser precises, com
per exemple (STAHL 1989):

- retirar els teixits que poden envoltar la part de la planta que es desitja consumir:
p.ex. les pellofes dels cereals vestits (AAEURERS-BALKE - LÜNING 1992);

- extreure components secundaris, que en alguns casos poden ser tòxics: p.ex. els
tanins de les glans;

- preservar o preparar el producte per a l'emmagatzematge;

- o qüestions estrictament culinàries i de millora del gust.

Arqueològicament la detecció d'aquests processos no és fàcil, ja que en molts casos els
estris utilitzats no són específics o són de matèries primeres que es conserven difícilment, o els
residus vegetals són fràgils i de difícil interpretació. No obstant això, amb l'ajuda d'estudis
etnogràfics es pot arribar a interpretar la realització d'un processat com hem vist en diversos
moments del capítol anterior. Les evidències arqueològiques venen donades fonamentalment
per: les restes arqueobotàniques, l'instrumental agrícola i els estris específics utilitzats.

Existeixen poques diferències en els sistemes de neteja dels cereals, ja que com hem vist,
en un context de tecnologia tradicional tampoc hi ha gaires possibilitats de variació degut a que
són les pròpies característiques físiques d'aquestes plantes les que marquen els estadis que es pre-
cisen i el seu ordre. Encara que poden variar els estris emprats, els estadis del procés són sempre
els mateixos (HILLMAN 1984a, 8: JONES 1984, 46).

Les principals diferències observades pels estudis etnogràfics radiquen en la climatologia
del lloc on es realitzen, principalment si és una zona d'estius humits o secs (HILLMAN 1981, 130;
1984, 8). Etnogràficament aquestes diferències es reflexen en el mètodes de batre, en els estris uti-
litzats per ventar, en la forma dels morters utilitzats per espellofar, i també en l'emmagatzemat-
ge que tractarem en un altre apartat. Tanmateix des d'un punt de vista general les tècniques de
processat poden dependre també d'altres factors com: les dimensions de l'explotació (en una
mateixa zona es pot batre per percussió en les petites i per trepitjat o trillat a les grans), de l'or-
ganització de la mà d'obra o de l'organització jurídica (SIGAUT 1978, 32).

Seguirem a grans trets l'ordre dels passos o estadis duts a terme un cop finalitzada la colli-
ta i comentarem aquestes diferències i els aspectes arqueològica men t més interessants.

• Transporta l'indret on es realitzarà el procés: aquesta acció és important ja que si no
« fa amb cura pot suposar una pèrdua important de gra, sobretot en el cereal nu. G. Hillman
menciona que a la Síria actual en les collites de blat nu i ordi es pot perdre entre un 10 i 15% del
total de la collita, pèrdues molt elevades que també es poden observar actualment al proper
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orient en els trajectes entre el camp i les eres (HILLAAAN 1985, 7). En l'agricultura tradicional de
la plana occidental aquesta tasca també es considerava important, era realitzada generalment per
dos homes, dels quals un s'ocupava exclusivament de les garbes, precisament per no sufrir aques-
tes pèrdues. La carrega pot ser transportada per persones, en carro o per animals (GARRABOU
1980, 515; MINGÓTE 1990, 265).

No coneixem l'indret on es realitzaven aquestes operacions en època protohistòrica, enca-
ra que per les característiques climatològiques de la zona i pels testimonis de l'agricultura antiga
(AMOURETTl 1986, 71 i 1991,125; SPURR 1984, 74) i tradicional mediterrània, podem suposar
que es duien a terme en un espai obert no gaire llunyà dels camps de conreu, tipus era.

En el cas de que el sistema de collita hagi recuperat només les espigues, aquestes es poden
portar directament al graner i tractar-les després durant l'hivern, com indica Columel.la (RR 11,19,
3-5).

• L'era: l'era mediterrània més senzilla és una parcel·la de terreny neta de vegetació, expo-
sada al vent i amb el sòl endurit, si pot ser d'argila més adequada perquè quedi apretada i llisa.
Ha de tenir un mínim d'extensió per a que els animals utilitzats puguin treballar, encara que
depèn del volum de cereal a tractar. A la Grècia antiga presenten diàmetres entre 20 i 30 m
(AMOURETTl 1986, 71). En època romana els tipus d'era eren molt variats, dels més simples als
més complicats que pertanyen als grans establiments cerealístics (SPURR 1986, 74). En el jaci-
ment de La Galère (Ile de Porquerolles, Hyères, Var) en el sud de França va ser localitzada una pos-
sible era empedrada datada del s.l a.n.e., de forma oval i de 3,8 per 2,6 m. i situada dins un pati
(BRUN 1991, 242-243).

La possibilitat de conèixer les àrees on es realitzava el processat de les collites a la plana
occidental durant la Protohistòria ens sembla quasi bé nul.la, de manera que haurem de suposar
un tipus similar al més senzill descrit per a època romana, encara que en èpoques més recents la
seva construcció i preparació podria ser més el.laborada.

• La baüida o la trilla: s'utilitza per separar el gra de l'espiga i de la palla. El tipus i indret
on es realitza aquesta és una de les diferències que es constaten entre les àrees humides i les
seques. Els mètodes són dos amb variants (HILLMAN 1981, 130; PEÑA CHOCARRO 1992, 26):

- per percussió: és el tipus que sembla estar associat a les zones amb estius humits,
com per exemple el nord peninsular, encara que també en alguns casos pot ser realitzat
en altres zones:

- donant cops a les garbes sobre un element dur i immòbil: a la península aquest
tìpus s'ha observat per als cereals vestits en algunes àrees de Cádiz i Jaén;

- utilitzant estris com pals o "mayales", per exemple a Astúries;

una de les característiques és que amb aquest mètode la palla no es fragmenta.

- per trepitjat o tallat: aquest és el mètode més comú en els indrets d'estius secs.
Un cop esteses les garbes a l'era es pot fer:

- trepitjar per animals, normalment bous, cavalls o altres équids

- o tallar i "pulveritzar" per trills.
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(dibuixos realitzats a partir de GIB AJA 1994, fig. 1)

Fig. I I I . 8.- Estris experimentals similars als utilitzats perJ.F.Gibaja en l'experimentació de processat de cereals.

Varrò considera la utilització de cavalls un luxe (SPURR 1984, 76), mentre que Columel.la
aconsella els cavalls (RR 11,19, 3-5) i la utilització del trill només en el cas de que no es dispossi de
prou animals (RR ll,20, 4). De tota manera el sistema mediterrani de batuda a l'aire lliure està
molt lligat a la força animal (S1GAUT 1989, 120).

Evidentment tampoc es fàcil interpretar quin mètode era utilitzat pels habitants de la
plana occidental en època prehistòrica, podent descartar de moment el trill tal com el coneixem
actualment o relatat per les fonts clàssiques (AMOURETTI 1986, 71; SPURR 1986, 76). Ens incli-
nem però cap un sistema de trepitjat o tallat. Anàlisis d'aquest tipus, i de microrestes vegetals,
realitzats sobre les restes lítiques recuperades en els jaciments prehistòrics, però també pro-
tohistòrics i d'època històrica, seran els que ens podran donar llum per al coneixement d'aques-
tes pràctiques.

Com per exemple els experiments realitzats per I. Clemente i J.F. Gibaja (GIBAJA 1994, 65-
69; CLEMENTE-GIBAJA 1995). Aquests autors varen constatar que les traces observables en peces
de sílex corresponents a trills contemporanis eren similars a les observades en alguns jaciments
prehistòrics. Per a corroborar la hipòtesi d'una utilització similar varen realitzar una experimen-
tació amb làmines de sílex sense emmanegar i també amb ganivets amb diverses peces de sílex
(fig. 111.8). Amb aquestes eines varen tallar blat i ordi de dues maneres: un procés sega, tallant per
la part mitja de la rija, i també molt a prop del sòl (el que ells anomenen RV1, Recursos Vegetals
del Primer Processat); i un segon procés desprès d'haver-les tallat, col.locant-les sobre el terra i
tallant una segona vegada per separar la palla de les espigues, de manera que el fil de l'eina con-
jugava les plantes i el sòl (RV2, Recursos Vegetals de Segon Processat). Aquest segon procés refle-
xava unes traces similars a les observades en les peces lítiques d'alguns jaciments com la Bòbila
Madurell (Sant Quirze, Vallès Occidental) (GIBAJA 1994) o Roques del Sarró (Lleida, el Segrià),
que comentarem més endavant.

Considerem molt interessant la consecució d'aquest tipus d'experimentacions i estudis
sobre material arqueològic, malgrat que no coneixem paral·lels etnogràfics per aquest tipus de tri-
lla amb "ganivet".

Estudis etnogràfics, funcionals i experimentals s'estan realitzant sobre les peces líriques de
fill des de fa uns anys, el que ens permetrà conèixer paulatinament els gestos d'aquesta opera-
ció i la història del trill com a tal (WHALLON 1978; CHEETHAM 1982; ATAAAAN 1992; BENITO-
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BENITO 1994). El trill tradicional (planxa de rusta amb peces de sílex incrustades) implica la uti-
lització d'animals de tir, bous o cavalls. Peces lítiques de trill han estat identificades sobretot en
el mitjà i proper orient, on aquest estri és ja mencionat en els textes sumeris (ATAAAAN 1992, 311-
312).

No coneixem dades arqueològiques sobre el trill anomenat púnic (plostellum poenicum),
amb eixos amb dents o rodes dentades, que segons Varrò (R.r. I, 52) era utilitzat en la Hispània
Citerior, i que encara s'utilitza en alguns indrets mediterranis.

• Torrat de les espiguetes i esgranat. en el cas dels cereals vestits es poden realitzar aques-
tes operacions, la primera per cremar les arestes i torrar les pellofes del gra per fer-les més dèbils
i fàcils d'eliminar posteriorment amb un morter (PEÑA CHOCARRO 1992,27).

• El ventar, té com a finalitat separar el gra del boll (desembollonar) aprofitant el vent i
el diferent pes de cadascuna de les parts. Aquesta operació és indispensable, i és l'única manera
convenient d'eliminar aquests residus lleugers (H1LLAAAN 1981, 155). Amb els cereals nus repre-
senta un sol episodi (encara que pot implicar diverses passades en ràpida successió), mentre que
amb els vestits en requereix més. El ventat és difícil de detectar arqueobotànicament i també a
partir dels estris que són emprats, ja que la majoria són únicament de fusta com la forca de dos
o tres pollegons, els rasclets, la dolça, les pales, o altres vegetals com les escombres.

• El garbellat: primer es passa el gra per una malla grollera i la següent amb una fina, i la
llum de la malla del garbell o porgador depèn del cereal que s'estigui tractant (en aquesta última
més petita pel blat i més gran per l'ordi). Si l'ordi es destinat a l'alimentació dels animals aques-
ta segona porgada és omitida (HULMÁN 1985, 9). El garbellat fi pot realitzar-se també en el dia
a dia, just abans de la mòlta. La recuperació de sedassos també és dificultosa per a les zones tem-
plades, ja que tradicionalment es fabriquen també amb fusta i matèries orgàniques com tripes,
pell, llana filada, lli, canya o joncs. Segons Plini a Hispània es varen inventar els garbells de lli,
mentre que a la Gàl.lia s'utilitzaven de crin de cavall (H/VXV11I,108). Per altra banda sembla que
els sedassos eren utilitzades ja pels pobles recol·lectors (H1LLMAN 1981, 155).

En les àrees seques totes les tasques que acabem de descriure es poden realitzar a l'aire
lliure, a "gran escala", en canvi en les àrees humides no, de manera que es realitzen dins de l'as-
sentament i tractant quantitats més petites. A l'àrea mediterrània aquestes tasques es realitzaven
per exemple entre juny i juliol, per exemple a Grècia (AAAOURETT1 1992, 125) i es podien allargar
durant l'agost segons la quantitat de cereals a tractar. A la plana occidental la temperatura de
juliol era la millor per batre, ja que generalment és molt seguida i regular.

En el seu conjuntéis estadis necessaris per a la neteja dels cereals són similars als que es
poden realitzar amb les Heguminoses (AAAOURETT1 1986, 71; SARPAK1 1992, fig.5). També en part
pel mill, amb una trilla, un primer ventat, cribat, torrat o assecat, esgranat i un segon ventat fins
a tenir el gra net. En alguns casos després de la trilla es rastrella, s'asseca i s'emmagatzema; la
mòlta i el ventat (les vegades que calgui fins que estigui net) es realitza després en el dia a dia
(LUNDSTROM-BAUDA1S 1995, 179-181, fig. 14; LUNDSTROM-BAUDA1S - SCHNEIDER-
RACHOUD 1995). Plini menciona una pràctica alternativa en la que les panícules de mill són

pentinades", però sembla que no està clar si es realitza en el camp de conreu o quan la planta
ja ha estat tallada juntament amb la tija. Un altra sistema utilitzat a França és un simple frega-
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ment contra el fons d'un cistell o cabàs col.locat cara avall (LUNDSTROM-BAUDAIS 1995, 181).

L'aplicació d'aquests processats ha estat observat en pobles recol·lectors de gramínies sil-
vestres i altres vegetals en diverses zones del món com el nord d'Àfrica (HARLAN 1989, 79), a l'o-
est d'Austràlia, on aquestes tasques eren clarament les més esgotadores de les activitats tradicio-
nals de subsistència (incloent la mòlta, sobretot) (CANE 1989, 104-105) o Amèrica del Nord
(HARRIS 1984). A partir d'aquestes dades alguns autors suposen que aquestes tècniques foren
incorporades a la pràctica agrària des del principi, com a continuació de les realitzades per les
societats no agràries (H1LLMAN 1984a, 9).

A nivell arqueobotànic i com hem vist en el capítol anterior, només alguns dels estadis
deixen traces en el registre arqueològic, sobretot els darrers. Només les restes procedents d'in-
cendis, ja sigui de cases o jaciments sencers, poden proveir indicacions sobre d'altres activitats i
també sobre els processat d'altres collites, encara que malauradament són molt rars (BAKELS
1991, 287). Com hem pogut comprovar cap estrat d'aquest tipus ha pogut ser estudiat a la plana.
Per altra banda el fet de que aquestes activitats es duguin a terme en indrets no excavats, fóra de
l'assentament, és un factor important que influeix en les poques dades susceptibles de ser recu-
perades.

Durant els anys 70 R.W. Dennell presentà un altre tipus d'aproximació, oposada a la uti-
litzada posteriorment per G. Hillman, que es basava en la composició de la mostra, la mida del
gra recuperat i el seu context arqueològic, utilitzant principalment conjunts tancats i estudis de
laboratori (DENNELL 1974 a, 282-283; 1974b, 132; 1978, 30).

L'estudi dels conjunts tancats, dels que tampoc hem dispossatcom ja hem comentat, ens
pot donar si més no informació sobre l'eficàcia de les tasques de neteja. Els treballs realitzats a la
península Ibèrica sobre aquest tipus de conjunts semblen indicar la ineficàcia de la batuda i el
garbellat per a separar algunes males herbes dels cereals, principalment la cúgula i el jull - per
exemple al Puig de Sant Andreu (Ullastret, el Baix Empordà), Vilauba (Camós, el Pla de l'Estany)
(BUXÓ 1993) o Vinarragell (PÉREZ-BUXÓ 1995).

Les dades obtingudes a la plana occidental provenen principalment d'Els Vilars i Minferri,
i encara que en cap dels dos casos s'hagin recuperat conjunts tancats, les característiques dels
estrats estudiats ens donen indicis per a associar les restes a subproductes finals del processat,
principalment cribat.

L'aprofitament dels subproductes generats per aquestes tasques és molt important per a
l'economia agrícola. Les seves utilitzacions són variades i un cop més les fonts clàssiques com
Coluinel.la, Varrò, Cató o Plini (SPURR 1986,78; CUBERO 1994,119), l'etnografia (entre altres
HILLMAN 1981) i també l'arqueologia (empremtes en tovots, etc..) ens proporcionen informa-
ció. Les utilitzacions més importants serien:

- com a farratge pels animals, tant de càrrega com aviram;

- com encenall pels focs domèstics o forns:

- per a la construcció, en parets, tovots, tàpia;

- per als sostres;
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- en època romana per cobrir plàntules i protegir-les, així com en els horts no irri-
gats per aguantar la humitat;

- per acondicionar els espais de descans humans (p.ex. omplir matalassos) i dels
animals

- o com a base per obtenir fems.

1.5. Altres processats

Però com hem dit més amunt els productes vegetals poden sufrir altres tipus de proces-
sats amb diverses finalitats i tècniques. Aquestes són (STAHL 1989, 172): moldre/aixafar/ratllar,
remullar/lixiviar, assecar, tractar amb calor i fermentar. Sobre la primera ens estendrem en l'a-
partat IV, i la resta la repassarem ràpidament, bassant-nos bàsicament en Stahl (1989).

• Remullir/lixiviar (separar una substància soluble d'una insoluble amb aigua o un altre
disolvent): serveix per estovar o hidratar els teixits vegetals, ajudar a la destoxificació, precipitar
et midó dels aliments vegetals o contribuir a la fermentació. Aquest procés s'aplica per exemple
a les lleguminoses, que són comunment remullades, el que té gran importància en la seva diges-
tió. També és una manera d'eliminar els components que redueixen la capacitat de digestió, com
el tanins, com es fa amb les glans, augmentant a la seva vegada el seu valor nutritiu.

El material arqueològic utilitzat és podria reconèixer en el cas de que s'utilitzin vasos espe-
cialitzats o estructures específiques, encara que també es poden realitzar en recipients no espe-
cialitzats.

La seva aplicació a lleguminoses i glans seria fàcilment deduïble de la presència d'aquests
aliments a la plana occidental.

• Assecar, es pot usar per conservar certs fruits, com les pomes (tallades per la meitat o
senceres) o el raïm, o per facilitar el tractament d'altres com per exemple les glans (TESTART 1981,
182). Aquestes pràctiques canviaven també el sabor d'aquests fruits, accentuant-lo o millorant-
lo. Es pot dur a terme exclusivament exposant els fruits al sol, o també amb una font de calor,
amb els fruits dins de ceràmiques o envoltant-los de pedres calentes (WILTSHIRE 1995, 392-394).

La seva evidència arqueològica pot trobar-se en estructures especialitzades o restes de
fruits carbonitzats.

• Fermentació: s'utilitza per facilitar la preservació, per destoxificar o per fer begudes. De
la utilització de la fermentació per a preservar vegetals existeixen nombroses exemples, a Europa
per exemple les verdures (col). Les begudes fermentades també estan documentades per tot el
globus (SIGAUT 1996), i la seva contribució nutricional no ha de ser desestimada. Per algunes
poblacions pot representar la primera font de calories. La fermentació també redueix els tanins
(WILTSHIRE 1995, 394).

Les evidències arqueològiques depenen també de la utilització d'estructures o vasos espe-
cialitzats, però que tampoc és necessària. Alguns autors suggereixen que els vasos amb un dià-

313



Eis Treballs agrícoles i el seu utillatge

metre de boca superior als 40 cm. podrien haver estat utilitzats per a la fermentació de begudes
(STAHL 1989, 180).

Existeixen diversos mètodes de fermentació: el maltejat, que es pot realitzar amb tots els
cereals i es pot constatar arqueologicament; la salivació o farina amb un ferment afegit (S10AUT
1996).

• Tractament amb calor, es tracta principalment de la cocció i preparació alimentària.
Aquests aspectes encara que íntimament lligats amb el tractament dels productes vegetals sobre-
passen clarament els objectius del nostre treball, pel que no els considerarem.

2. Les eines agrícoles lítiques t metàl·liques localitzades a la plana occi-
dental

Acabem de veure les tasques agrícoles i els estris associats que han estat recuperats per
l'arqueologia de la península Ibèrica i d'Europa. Malauradament el registre de la plana occiden-
tal no és gaire ampli i no existeixen estudis específics o de síntesi sobre el tema. En el marc d'a-
quest treball és impossible una recerca exhaustiva i aprofundida sobre cadascuna de les pro-
blemàtiques suscitades per cada tipus d'eina, de manera que es va promoure l'anàlisi dels estris
agrícoles recuperats en els jaciments excaváis per nosaltres, que, de fet ens donen les primeres
dades funcionals i tecnològiques per la plana occidental.

Presentem, doncs, en primer lloc un comentari sobre els resultats dels estudis dels jaci-
ments de Minferri i Roques del Sarró, i seguidament efectuem un repàs sobre les dades propor-
cionades per la bibliografia.

2.1. Detall de V estudi de les eines agrícoles d'alguns jaciments de la
plana occidental

La realització de projectes interdisciplinars en alguns jaciments recentment excavats de la
plana occidental ha permès un aprofundiment en el coneixement de les eines agrícoles.

2.1.1. Minferri (Juneda, les Garrigues)

En aquest jaciment del bronze antic-mig queja hem descrit anteriorment, la principal
matèria primera per la fabricació d'eines agrícoles conservada és la pedra (majoritàriament sílex),
encara que també s'han recuperat possibles eines realitzades en banya de cérvol i motlles d'eines
de bronze que podrien haver estat utilitzades per aquestes tasques. Les descriurem segons la
matèria emprada.

• La eines lítiques

L'estudi funcional de la indústria lítica de Minferri que presentem a continuació ha estat
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realitzat per C. Mazo Ferez1 (1996), sobre les peces recuperades en les campanyes de 1993 i 1994,
i també sobre el material conservateli el Museu Arqueològic d'Artesa de Lleida. En els seus resul-
tats i interpretacions ens basem per presentar part d'aquest punt.

De les 133 peces contabilitzades en aquest conjunt les categories representades amb un
percentatge més gran són les áseles, les microascles, les peces retocades i les làmines, encara que
també se'n troben d'altres (fig. III.9).

El suport line emprat és en un 89,47% el sílex, amb un petit percentatge de quardta, i l'es-
quist per les peces polides. El sílex emprat ofereix una gran varietat de colors i tonalitats, essent
freqüent la presència de dos o tres colors sobre un mateix suport. Els més abundants són els
blancs i els rosacis, amb visants vermells i marrons. La seva textura és d'aspecte poc fi, però no
de qualitat deficient, i només una part presenta un gra fi de tacte suau, mentre que la majoria
tenen una granulometria mitja i gruixuda. Segons C. Mazo aquest sílex deu procedir de nòduls
o taulejats espesos, però està ausent el sílex tabular. Es coneguda però la dificultat per establir la
procedència del sílex i només coneixem en zones properes a la nostra una anàlisi del seu contex-
te mineralogie a Osca i Saragossa (MAZO-CUCHÍ 1992).

Quant als esquists provenen de còdols, producte del desmantellament del Pirineu, apor-
tats pel Segre, i recuperats segurament a les seves terrasses.

Les alteracions d'ordre macroscopic observades a les peces corresponen principalment a
^creixements d'òxid, possiblement produïts pel contacte amb algun element de ferro (relies d'a-
rada, inclus estris d'excavació, ja que la majoria d'aquestes alteracions s'observen en les peces
recuperades en les excavacions antigues). També s'han registrat alteracions tèrmiques. No s'han
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detectat, però, restes orgàniques directament relacionades amb l'ús o indirectament per l'em-
manegament dels instruments.

Del total de material lític, que no podia ser estudiat completament, es varen escollir les
restes que oferien més possibilitats de contenir informació relativa a la seva funcionalitat i que
podien ser analitzades. S'utilitzaren 3 criteris: la repetició (tipologia), l'existència de saltats que
poguessin suposar-se d'ús en els suports que no havien estat transformats en tipus i el caràcter
tipomètric de les restes no seleccionades pels criteris anteriors.

- el primer criteri de repetició, que dóna lloc a una categoria tipològica, pot apli-
car-se a 21 restes que corresponen a gratadors (3), perforadors (1), áseles amb vora aba-
tuda i denticulades (2), làmines denticulades (1 ), fractures retocades (5), dents de falç (8)
i altres (1);

- el segon criteri té en compte que aquest tipus d'alteracions poden generar-se
també per circumstàncies antròpiques o naturals no relacionades amb la seva utilització,
i només un estudi detallat pot discriminar el seu veritable origen. Es comptabilitzen 13
peces dins aquest criteri, 8 áseles i 5 làmines. També es varen afegir les peces que no pre-
sentaven saltats però que segons el punt de vista subjectiu de l'analista oferien una mor-
fologia que podia ser aprofitable per alguna funció, 4 áseles i 2 làmines;

- el tercer criteri tipomètric es va aplicar als suports bruts, i es basa en l'estanda-
rització de forma i mida que genera la recerca de l'eficàcia en un estri i que comporta un
disseny apropiat. No es pot plantejar però de manera rígida ja que s'han de tenir en
compte qüestions com la polifuncionalitat o els usos no normatius. Per aplicar-lo es pre-
nen com a referent els valors tipomètrics de les peces seleccionades pels dos criteris ante-
riors. No especificarem aquí els càlculs realitzats, ja que només un làmina sense fractura
(MIN 2014, 51) s'ajustava tipoinètricament als valors considerats.

De les 36 peces que s'han analitzat finalment, 21 (el 58,3%) han ofert indicis de traces o
han donat evidències de que varen ser utilitzades d'alguna manera, sobretot les del primer crite-
ri, encara que també les del segon i tercer. Malgrat que aquest percentatge entra dins els parà-
metres que poden considerar-se més o menys normals, el grau de determinació de la matèria tre-
ballada és baix, sobretot si s'exclouen les que es destinaren al treball de vegetals no llenyoses (fig.
HI.10). Això és degut a què les traces que permeten la determinació no tenen un desenvolupa-
ment prou diferenciat, fet que pot correspondre a diverses causes, com un ús poc intens o pro-
longat dels estris, a unes condicions postsedimentàries agressives o a les característiques del sílex
emprat (de gra gruixut). Per tant a part del treball dels vegetals no llenyoses, que és el que ens
interessa fonamentalment a nosaltres, només s'ha pogut suggerir el processat testimonial de cuir,
en base de la interpretació cinemàtica de diversos micropulits indiferenciats.

Les peces relacionades amb el treball de vegetals no llenyosos són principalment les de
tipus "dent de falç", tanmateix no en totes ha estat possible l'observació de traces d'aquest tre-
ball, i en alguns casos altres suports han estat utilitzats per al mateix fi: áseles de vora abatuda,
làmines denticulades i no denticulades. Les característiques d'aquestes peces les resumim en la
taula (fig. 111.10).

Les restes que presenten un micropulit més ben desenvolupat mostren que la matèria
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processada és un vegetal no llenyés que ha generat un micropulit en la majoria dels casos, de poc
volum i coalescènüa dura, encara que amb alguna excepció. Segons C. Mazo la qüestió sobre quin
tipus de vegetal no llenyós ha estat processat no pot resoldre's només per aquesta via, i poden
ajudar a la seva interpretació les dades arqueobotàniques. Els vegetals determinats arqueobotà-
nicament a Minferri i que podien ser objecte d'un treball d'aquest tipus són principalment els
cereals, blat nu, ordi vestit i pisana.

La impressió de l'anàlisi funcional, sobretot per la peça MIN 2034.121, és que el vegetal
tractat és un cereal. No obstant això, el micropolit difereix del que l'autor ha registrat en alguns
casos per peces neolítiques. Un desenvolupament del volum menor i la duresa de la coalescència,
que proporciona una superfície aplanada estaria en funció no només del tipus de sílex, sinó més
aviat podria relacionar-se tant amb una fricció abrasiva forta com amb l'absència d'una rede-
possició eficaç de sílice en estat de gel (que es pot explicar bàsicament perquè la planta no l'a-
porta en quantitat suficient). La impresió de l'investigador és que l'operació de sega es va realit-
zar en un moment bastant avançat de maduració.

Alguns autors plantegen que la diferència morfològica entre les peces de falç de fil conti-
nu i les que presenten denticulado estaria relacionada amb aquesta circumstància. Les peces den-
ticulades serien més eficaces funcionalment quan les tiges estarien més seques, és a dir més
madures, malgrat que aquest encara està per aclarir-se (MERENZON 1980). En aquest sentit al
jaciment hi ha peces que presenten una denticulado evident, per exemple MIN 2036, però la
resta de peces considerades com a dents de falçs ofereixen una denticulado simple marginal. A
més hi ha una tendència, quasi constant, a que la denticulado sigui inversa en la vora lateral
esquerra i directa en la dreta, essent en aquests fils on es registren les traces laborals. Per tant el
fil denticulat és el que actuaria com a cara de contacte, existint dreters i esquerrans. Un fet per
aprofondir és si les peces eren emmanegades amb la cara dorsal cap amunto cap avall.

Les peces interpretades per al trebal de vegetals no llenyosos, possiblement cereals, corres-
pondrien amb seguretat a estris compostos. La seva petita talla no ens inclina a pensar que per-
tanyessin a falçs simples com les que hem descrit anteriorment. La cinemàtica d'acció amb aques-
tes eines no és simple, i pot repercutir de forma diferent sobre les diverses peces que composen
la falç, que depèn també de la seva morfologia i de la posició que ocupen dins el conjunt. Les tra-
ces lineals observades en les peces de Minferri porten a pensar a C. Mazo que aquestes serien rec-
tes tant per la dispossició de les estríes com pel fet de que les bandes de micropulit no registren
variacions en l'amplada al llarg de la vora (dins les que foren montades en paral·lel), encara que
existeixin diferències d'amplada entre ambdues cares en bastants casos. Una falç corba hauria
proporcionat casos en els que el micropulit es distribuiria generant una espècie de mitja lluna,
en tant que per les falçs colzades caldria esperar tant estries paral·leles a la vora com estríes per-
pendiculars i obliqües.

La majoria de les peces de falç foren muntades amb el fil paral·lel al suport o mànec, i
només en dos casos foren montades en oblic. Per altra part les estries són molt escases.

La cinemàtica suggerida per les peces on ha pogut ser observada [SJ-10.2034.121; FS-
5.2028.11; MA-7; 1993 supf.] presenta un moviment longitudinal, bidireccional, primer passiu i
desprès actiu d'aproximació a l'operari, que aplica una pressió amb un angle variable entre agut
i recte.
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MIN 2008-30 MIN 2036

5 cm. MIN 5005-1467

[Hg. I I I . i l . - Minferri: peces líriques utilitzades pel treball de vegetals no llenyoses

Per un altre costat aquest investigador comenta que les peces de falç que han mostrat una
relació amb una acció abrasiva forta o amb l'absència de redepossició de sílice en estat de gel, i
que ha interpretat com a producte d'una sega sobre cereals madurs, és similar a bastants dents
de trill que ell mateix ha observat. No obstant això no considera que resultin exactament com-
parables perquè les dents de trill es veuen afectats per nombrosos saltats dels fils, intencionals o
fortuïts, i en aquest cas cap la possibilitat de que les traces registrades siguin retalls interns d'un
micropulit més intens ja desaparegut.

Qjuant a les estries són certament escases, fet que al jaciment de AAoncin (Borja,
Saragossa) ha estat interpretat com indicació de que la sega es podria haver realitzat alta, o que
els conreus estaven irrigats, encara que els autors decanten per la primera opció (HARR1SON-
MEEKS 1987, 49).

Per tant podem veure com a Minferri s'ha registrat la collita de cereals mitjançant la uti-
lització de falçs compostes, rectes, amb les peces muntades en la majoria dels casos paral.lela-
inent, però també de manera obliqua, el que donaria estris de ('apariencia de la reconstrucció de
la figura 111.12.
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Fig. I I I . 12.- Minferri: reconstrucció hipotètica de
les falçs utilitzades.

j Fig. I I I . 13.- Minferri: destrals lítiques.

Pel que es refereix a altres tipus d'estris lítics podem considerar la presència de 4 destrals
lítiques (fig. 111.13). Només una d'elles està sencera i presenta tota la superfície piquetejada,
excepte el fil que està polit, fet que s'observa també en els fragments: un taló completament
piquetejat, i un part distal que presenta les dues cares del tall polides i els lloms piquetejats.
Aquest fet és comú a les eines polides de la zona com veurem més endavant. La peça sencera pot
considerar-se com a destral ja que presenta simetria de la secció longitudinal, i el tall lleugera-
ment oblic a l'eix. El mateix sembla observar-se en els fragments.

• Les eines sobre banya

En una sola estructura d'aquest jaciment (SJ-55), es varen recuperar dues possibles eines
treballades sobre banyes de cérvol (fig. 111.14). Malauradament el seu deficient estat de conserva-
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lOcm

Fig. Ill, 14.- Minferri: eines fabricades sobre banya,
ció (d'aquestes restes!He la majoria de restes de fauna) no va ser possible la seva restauració ni
la realització de possibles anàlisis de traces que ens haguessin permès apropar-nos a la seva fun-
cionalitat. Es podria tractar de pics similars als coneguts en diversos jaciments de l'edat del bron-
ze fabricats en aquest material, com per exemple el de Moncín (Borja, Saragossa) (HARRISON et
al. 1994, 193, fig.12.2).

• Les eines de bronze

Cap eina de bronze ha estat recuperada en el jaciment de Minferri però sí els motlles per
a la fabricació de destrals planes, que amb altres indicis de treball metal·lúrgic ens indiquen que
els habitants d'aquest poblat del bronze antic-migja podien manufacturar ells mateixos els seus
objectes de bronze. Entre aquests indicis es troben dos motlles per destrals planes, de model ja
conegut durant aquesta època en altres jaciments del nordest peninsular i particularment en la
Vall de l'Ebre i queja hem comentat en el punt anterior. Són els motlles més freqüents a la zona,
com per exemple els de Riner al Solsonès.

No podem conèixer però quina utilitat tindrien aquestes destrals, si es tractava realment
d'estris o corresponien a armes o altres. L'anàlisi arqueometal.lúrgica de les restes informes de
bronze recuperades indica que els objectes fabricats a Minferri són de bronze binari, en què la
proporció d'estany potser remarcable. No obstant això, els trets de la pràctica metallùrgica duta
a terme impliquen un estadi tecnològic encara no excessivament desenvolupat, procurant-se els
habitants de Minferri la matèria primera sota forma de metall que s'encarregaven de refondre
per transformar els objectes. Es podrien establir relacions amb els nuclis metal·lúrgics del
Solsonès o de les muntanyes de Prades (ROVIRA 1996a),
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Fig. III . 15.- Roques del Sarró: suport líric utilitzaren les restes lítiques de Roques del Sarró, segons categoria.

2. Í.2. Roques del Sarró (Lleida, el Segrià)

Com ja hem vist aquest jaciment ré dues ocupacions, una de l'edat del bronze i l'altra ibè-
rica. Hem dividit l'estudi de la indústria lítica segons l'ocupació, encara com veurem el material
recuperat en estrats ibèrics no té una cronologia precisa (per veure els detalls de zones i sectors
vegeu el capítol I, apartat 1). En aquest cas l'estudi funcional ha estat realitzat per J.F. Gibaja Bao
i 1. Clemente Conte2 (1995), i els comentaris i observacions que presentem a continuació prove-
nen del seu treball. En el cas de Roques del Sarró el nombre d'efectius era molt més petit que en
el de Minferri, pel que ha estat possible analitzar-los tots.

• Fase de l'edat del bronze

Concretament, el nombre de peces lítiques recuperades amb cronologia de l'edat del
bronze és bastant baix, 27 (22 en la zona 3 i 5 en la zona 4) (fig. 111.15). Una part dels artefactes
de la zona 3 pertanyen a un nivell estratigràfic remogut pels treballs agrícoles recents [UE3001],
però en contacte directe amb estrats de l'edat del bronze sense tocar i en la mateixa zona res-
tringida.

La matèria primera més representada és el sílex amb 25 efectius, i les dues restants són
una peça de udita i una altra de corniana. El sílex utilitzat és en general de bona qualitat, carac-
tarteritzat per ser de gra fi i textura uniforme. No s'han detectat restes orgàniques directament
relacionades amb l'ús o indirectament per l'emmanegamentdels instruments.

A nivell morfològic s'ha de destacar la presència molt significativa de productes retocats,
«tiguin o no fracturais, seguits de les peces fracturades sense retocar, mentre que el nombre d'as-
cles o de nuclis/fragments de nuclis és quasi testimonial (fig. III.15) Els suports retocats són els
que percentualment han estat més utilitzats. Aquest fet no és d'estranyar, primer perquè, en prin-
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dpi, són les peces sobre les que s'ha invertit una major quantitat de temps i treball, t segon, per-
què a nivell funcional el retoc és aplicat per a vàries finalitats: una major efectivitat, un millor
emmanegament o un màxim reaprofitamentdel fil usat mitjançant el seu reavivat.

La tipometria de les peces també ha estat un dels criteris analitzats. En aquest cas, l'ele-
ment de partida és la longitud ja que els valors numèrics de l'amplada i el gruix són molt simi-
lars i, per tant, proporcionarien en principi dades poc significatives. De tota manera, no sembla
haver hagut una elecció per suports amb una determinada longitud ja que tant els usats com els
que no ho estan presenten valors similars.

El grau de corticalitat ha donat també resultats negatius en relació amb les peces usades,
encara que s'han de prendre amb precaució degut a l'escàs número de peces analitzades. S'ha
intentat observar si havia hagut una sel.lecció d'aquelles peces sense retoc o amb poques restes
corneáis, però percentualment sembla que no hi ha una relació entre determinat grau de corti-
calitat i l'ús. Això pot ser degut a tres factors principals, primer perquè s'utilitza qualsevol tipus
de soport que sigui apte pel treball al que es destinarà, independentment de si és o no cortical;
segon, si la matèria primera escaseja, en principi, és factible pensar que s'aprofitin al màxim tots
aquells soports; i tercer, si el nòduls són petits és normal que existeixi un elevat número de
soports amb restes corticals.

A Roques del Sarró un impediment important per a la realització de l'anàlisi funcional
han estat les intenses alteracions post-depossicionals que afecten les peces. El grau d'alteració
queda clarament reflexat en els resultats obtinguts en els que la categoria més representada són
les peces no analitzables amb el 44% seguides de les usades amb el 30% (segures i probables amb
el 15% cadascuna) i per últim les no utilitzades que soposen el 26%.

Encara que el mètode de recollida ha estat el correcte les alteracions han provocat que
només s'hagin pogut realitzar atribucions funcionals de manera segura en els instruments amb
traces molt desenvolupades, com els generats pel treball de plantes no llenyoses. Les peces han
estat sonrieses especialment a dues alteracions: alguna acció mecànica que va generar un intens
llustre de sòl i ['alternancia tèrmica.

La totalitat de les peces amb una atribució segura pertanyen al processat de recursos vege-
tals no llenyoses (fig. 111.16 i 17). Aquests instruments tenen com característiques morfològiques
més rellevants uns fils rectes amb angles que oscil·len entre els 30° i 60° (algunes d'aquestes peces
amb angles més obtusos són conseqüència del reavivat dels fils, fet que provoca un lleuger aug-
ment en el seu angle).

El reavivat dels fils és un dels recursos tècnics que s'han observat habitualment en altres
jaciments del neolític i de l'edat del bronze (CLEMENTE et al. 1994; GIBAJA 1994), aquest ha per-
mès salvar l'esinussament del fil i allargar la vida de l'instrument mitjançant un retoc denticular.
Inclus, en dues ocasions sembla que s'hagi pracncat un reavivat en dos moments temporalment
diferents, ja que mentre en un conjunt de negatius s'observa un micropulit intens en el seu inte-
rior, en altres (normalment la cara oposada) aquest micropolit és quasi absent (la zona exterior
de les osques presenta un micropolit encara més intens i extens).

Mentre la distribució de les traces al llarg del fil, especialment pel que fa el micropolit, sol
ser homogènia en alguns casos, en altres sol presentar una morfologia diagonal. Així mateix a
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ROQUES DEL SARRÓ - fase edat del bronze
CATEGORIES

Asclaretocada

Ascia retocada frag.
Asclaretocada
Asclaretocada

UE
3001

3003
3003
3003

n" inv.
->

5
8
9

11
28

19
43
48

a
2*>

18
26
32

K
8

6
8
7

LOCALITZACIÓ
Vora lateral dreta

Vora lateral dreta
Vora lateral esquerra

Vora lateral dreta

MAT. TREBALLADA
Recursos vegetals en un primer
o segon processat
Recursos vegetals en un seeon processat
Recursos vegetals en un segon processat
Recursos vegetals en un primer processat

MOVIMENT
Longitudinal

Longitudinal
Longitudinal
Longitudinal

ANG. FIL
50°

30°
40°
30»

Fig. I I I . 16.- Roques del Sarró: resultats de l'estudi funcional.
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Fig. I I I . 17.- Roques del Sarró:
peces lítiques utilitzades en
el treball de vegetals llenyo-
sos

nivell de distribució en ambdues cares, sempre sol ser el més invasor en una d'elles, ja sigui ven-
tral o dorsal. J.F. Gìbaja i I. Clemente consideren que la distribució al llarg del fil sol ser conse-
qüència del tipus d'emmanegament practicat i de la manera com incideix l'instrumenten el pro-
cesat de les plantes no llenyoses, és a dir, serien artefactes ¡nsertats de forma paral·lela o diago-
nal en el mànec. La distribució, en intensitat d'invasió desigual en ambdues cares probablement
es deu a l'angle de treball utilitzat en el processat (entre la tija i la cara de contacte). Per últim, la
fonnatització de les peces en els costat oposats al fil utilitzat és possible que es realitzi també amb
l'objectiu d'un emmanegament més efectiu.

Ens trobaríem, doncs, davant de falçs compostes, amb inserció paral·lela de les peces, però
també obliqua com passava a Minfern (fig. 111.12). En aquest cas, però, els autors diferencien dos
processats diferents de plantes llenyoses que segons els seus treballs experimentals, queja hem
comentat ràpidament en el punt anterior, generen traces amb característiques diferents:
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- el primer procés té com objectiu la sega dels cereals. Es va realitzar tallant les tiges
per la seva part inferior però sense que arribés a haver un contacte directe amb el sòl. Les
traces que es desenvoluparem com conseqüència d'aquest treball són denominades per
ells "Recursos Vegetals en el seu Primer Processat " (RV1 );

- el segon procés consistía en separar l'espiga de la tija o el talls de les mateixes
tiges en una mida estándar. Aquest segon porcessat es va realitzar tallant les tiges sobre el
sòl, el que permet separa o tallar les tiges amb facilitat i aprofitar així tant l'espiga com la
rija. Aquest es va denominar "Recursos Vegetals en el seu Segon Processat" (RV2).

Els estris dedicats al treballs de cereals de Roques del Sarró poden haver-se utilitzat en
ambdós processos. De les quatre peces usades en el tracta ment de recursos vegetals no llenyoses,
una ha estat utilitzada en el primer procés [UE3003-9], dues en el segon [UE3003-5 i 8] i una
podria haver estat reaprofitada en els dos processos [UE3001-2]. La identificació de blat en els
mateixos nivells d'ocupació fa pensar en que el més probable fos el treball amb cereals. Aquests
resultats concorden amb els obtinguts pels mateixos autors a jaciments neolítics (Bòbila
Madureu, Cova del Frare) o de l'edat del bronze (Gatas) (GIBAJA 1994; CLEMENTE et al. 1994).

L'emmanegament de les peces era facilitat gràcies a la formatització del costat oposat al
fil, per rendre'l més efectiu. També han aparegut traces de plantes no llenyoses en els negatius del
retoc de les zones proximals i distáis, el que és segurament conseqüència d'un espai lliure dixat
entre dent i dent (GUTIÉRREZ 1993) o perquè l'emmanegament no arriba a cobrir totalment
aquests laterals.

• Fuse ibèrica

Els estris lítics recuperats en nivells de la fase ibèrica del jaciment són molt poc nombro-
sos, només quatre peces en sílex (fig. 111.18), que pertanyen en la seva majoria al rebliment del FT-
17, el que no garantitza la seva adscripció cronològica a la fase ibèrica. Es tracta de 3 áseles reto-
cades i un fragment d'ascia. L'estudi morfològici funcional s'ha bassaten els mateixos criteris uti-
litzats pels materials de l'edat del bronze, encara que el poc nombre de peces no permet realitzar
cap tipus d'aproximació estadística.

La seva morfometria és similar a la de les peces estudiades per la fase anterior, amb una
majoria de peces no corneáis d'ús segur, probable o no analitzable. Les peces d'ús segur pertan-
yen al procesat de recursos vegetals no llenyoses, específicament en el segon procesat.

La migradesa de materials recuperats en aquest jaciment no ens permet parlar d'eines
fabricades amb altres materials, encara que en època ibèrica es practica en el mateix jaciment la
metallurgia del ferro (ROVIRA 1995).

2.2. Les eines lítiques recuperades a la plana occidental

En aquest punt esmentarem les troballes publicades dels diferents tipus d'eines agricoles
fabricades en suport lític. En molt pocs jaciments de la plana occidental s'han realitzat estudis de
tipus funcional o petrografie de manera que en la majoria de casos no es poden fer considera-
cions de tipus tecnològic o altra per manca d'informació en les publicacions de referènci
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ROQUES DEL SARRÓ - fase ibèrica
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ÍFÍg ill 18.- Roques del Sarró: resultats de l'estudi funcional.

2.2. L Les destrals

La troballa de destrals és bastant comuna en les comarques que ens ocupen encara que de
vegades la cronologia no és certera, ja que les excavacions realitzades són poques i moltes dades
provenen de prospecció. Les trobem des del neolític antic epicardial, i apareixen a la majoria de
jaciments d'aquest període en alguns de manera molt abundant, com a la Planeta i a Roques del
Monjo (Artesa de Lleida, el Segrià) (GALLART 1983-84, 43; GALLART-MIR 1984, 19), el Pla del
Gardelo (Juneda, les Garrigues) (GALLART-MIR 1984, 22), Les Roquetes (Alcarràs, el Segrià)
(GALLART-RIBES 1988, 61), a Riols I i a la necròpolis de la Mina Vallfera (Mequinença) (ROYO-
GÓMEZ 1992, 305; ROYO 1984, 15), o a alguns jaciments de superfície del Segrià i les Garrigues
(COSTAFREDA-LLUSSÀ 1987). La majoria d'aquestes destrals són polides només en la part del tall
i la part del tronc i del taló pot estar piquetejada o no. Les destraletes més perites (que podrien
correspondre a altra tipus d'estris com aixes) poden ser totalment polides i de millor factura. El
suport utilitzat és variat i, segons els autors citats pot tractar-se d'ofita, pissarra motejada, cor-
niana o sorrenques paleozoiques.

Les destrals líriques són comunes sobretot com a troballes esporàdiques i fora de contex-
te, pel que en molts casos la seva cronologia és incerta, com per exemple les del municipi de
Maldà (l'Urgell) o de la Segarra, no relacionades amb cap jaciment concret (GONZALEZ 1982;
RUBIO 1986). Som conscients de la seva abundància en molts indrets de la zona, encara que en
la seva majoria no han estat recollides per cap estudi de síntesi.

Durant l'edat del bronze la seva presència contìnua. Amb cronologia del bronze anric-mig
les trobem per exemple a Pedreuela (Albelda, la Llitera) (GALLART et al.1991, 224), del bronze final
a la Ganza (Peralta, Osca) (MAYA 1979, 332, làm.VII,fig.2), a la Colomina 2 (FERRÀNDEZ-
LAFUENTE 1989, 76, làtn.3), a el Puntal (Fraga, Baix Cinca) (MAYA 1979, 359) i tocant a inicis de
la primera edat del ferro a la Serra del Mariotxo (Torres de Segre, el Segrià) (PRADA 1982, 248).

En general les seccions transversals són ovoïdes o elíptíques, encara que en alguns casos
són quasi subrectangulars degut a rebaixes longitudinals, com per exemple a Mas de Arbonés
(Aitona, el Segrià) (MAYA-PRADA 1989, 98, làm.VIll. fig. 4), a la Cova de Punta Farisa (Fraga, Baix
Cinca) (MAYA et al. 1993, 25) o a la Zona de la Rambla (Granen, Osca) (REY 1987, 91, làm.21).

Al bronze mig s'ha atribuït el conjunt de eines polides de Monzón (Cinca mig) estudiat
per C. Mazo i MaC. Sopeña (1988), l'únic cas proper a nosaltres amb estudi funcional. L'anàlisi de
traces d'ús d'aquestes eines ha determinat l'existència de destrals, les més representades, i també
d'aixes, però no es registra la presència d'aixades.

És comú en la majoria d'aquestes eines que només estigui polit el tall i la resta del cos
estigui piquetejat, en algun cas tota la destral està piquetejada. El piquetejatde la zona proximal
està concebut per facilitar l'emmanegainent, i també es pot rebaixar l'amplada de la peça en
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aquesta zona amb el mateix objectiu (AAAZO-SOPENA 1988, 70). En alguns casos s'observa un
evident desgast en la zona proximal produït per una matèria tova (corda, cànem, pell...) utilitza-
da per lligar el mànec, com per exemple a La Colomina 2 (FERRÀNDEZ-LAFUENTE 1989, 76).

Tanmateix la presència de piquetejat o polit pot venir donada també per la duresa de la
matèria primera utilitzada, ja que si es tracta de roques dures (com els esquists corneànics o les
cornubianites) poden soportar sense alteracions els piquetejats, mentre que altres roques més
fràgils poden fragmentar-se amb facilitat pel que la tècnica de fabricació més idònia és el polit
(AAAZO-SOPENA 1988, 77).

El suport lític més utilitzat sembla ser la corniana, encara que són poques les anàlisis
petrogràfiques. L'antic recull d'E. Ripoll (1955) determinava diverses matèries primeres per la pro-
víncia de Lleida, entre les quals la més utilitzada (més de la meitat) és, segons ell, el basalt. En
aquest cas ens podríem trobar amb la confusió existent entre el basalt i la corniana queja hem
esmentat anteriorment, ja que totes les destrals estudiades per A. Alvarez (1993) que provenen
de la plana occidental i zones properes són de corniana. Per la majoria d'estris soposem la utilit-
zació de còdols recuperats tant al Segre com al Cinca, que en molts casos presenten una forma
molt adequada per fabricar aquests estris amb un mínim esforç.

En aquest sentit J. Maluquer (1979-80) interpreta com a taller un petit jaciment trobat
a la ribera dreta del Segre, proper al Montsec, en una zona anomenada La Roureda de Vernet
(Artesa de Segre, la Noguera) on es recuperaren grans quantitats d'eines trencades o inacabades.
La majoria de les peces són de cornubianita, encara que també s'identifiquen altres roques com
els esquists. El procés de fabricació correspon a tres tècniques, la talla, el repiqueig i el poliment.
Abans d'això s'ha realitzat una tria de material entre els còdols trobats en el mateix llit del riu,
buscant els exemplars més fàcils de transformar. L'autor considera que ja en el moment de la
fabricació era plenament conscient de l'estri que es volia i es tallava en conseqüència. Les peces
eren preparades per ser acabades en un altra lloc. Malauradament la cronologia d'aquest jaci-
ment no és clara, i pot correspondre al neolític o èpoques posteriors. Hem de tenir en compte
que les destrals lítiques es troben fins i tot en els poblats ibèrics com per exemple al Molí de
l'Espígol (Tornabous, l'Urgell) (MALUQUER 1986, 21) o Els Vilars.

Similar a aquest taller són els d'Oliana o Peramola, ja en l'Alt Urgell, també a la ribera del
Segre, amb un procés de fabricació que segueix les mateixes pautes que l'anterior, i que concor-
da amb altres estudiats en regions peninsulars i franceses, i està ben especificat en la seva publi-
cació (VALDÈS 1981-82, 84-86). També en els hàbitats com per exemple la Cova del Parco es loca-
litzen destrals en procés de fabricació (PETIT 1996, 32).

En alguns exemplars de la plana occidental s'observa una secció longitudinal dissimètrica
com per exemple en un exemplar de La Ganza (MAYA 1979, làm.VII), en el de la Colomina 2
(FERRÀNDEZ-LAFUENTE 1989, làm.3) o la de Cal Casaca (Artesa de Segre) (GARCÉS 1986b, 126,
%•') (fig- MI.19), el que ens podria estar indicant l'existència d'aixades. Tanmateix són molt pocs
els casos i no podem pronunciar-nos amb seguretat sobre l'existència comuna d'aquestes eines;
també alguna de les eines anomenades aixes podrien tractar-se d'aixades, quan no són d'una
midamassa perita. No obstant això les traces d'ús han de presentar-se ben diferenciades ja que
les aixades tenen contacte amb el sòl, generalment molt abrasiu. S'ha de tenir en compte també

la manera d'utilització i fabricació d'una destral pot donar també una disimetría del tall
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La Colomina 2
(Ferràndez-Lafuente 1989,
làm.3)

Cal Casaca
(Garcés 1986, fig.l)

La Ganza
(Maya 1979, fig. 1 )

Fig. I II . 19.- Estris lítics poiimen-
tats recuperats a la plana occiden-
tal i interpretats com aixades.

(VALDÈS 1981-82, 98; AAAZO-SOPENA 1988, 86).

Tenim, doncs, ben documentada la tala d'arbres amb destrals lítiques des d'inicis del neo-
lític, que pot estar en relació amb l'obertura de nous terrenys per l'agricultura. Més problemàti-
ca sembla l'existència d'aixades.

2.2.2. les falçs

Tampoc existeix cap estudi específic sobre aquest tipus d'eines a la plana occidental. Les
peces tipològicament associades a dents de falç, amb pàtina, les trobem des del neolític final a
jaciments com Les Roquetes (Alcarràs, el Segrià) (GALLART-R1BES 1988, 61 ), i també existeix una
possible dent de falç a la necròpoli de la Mina Vallfera (Mequinença), en el neolític mig (ROYO
1984, 15). En altres jaciments anteriors, però, es troben làmines i fulles retocades o no, ganivets,
de secció triangular i trapezoidal, que potser estudis funcionals ens indicarien el possible ús
(COSTAFREDA-LLUSSÀ 1987; GALLART 1983-84, 41; GALLART-M1R 1984, 19 i 22; ROYO-GÓMEZ
1992, 304).

Durant totes les etapes de l'edat del bronze les peces recuperades en jaciments excavats i
de prospecció s'apropen als tipus que hem esmentat pels jaciments de Minferri i Roques del
Sarró. La menció de dents de falç, de talla al voltant dels 5 cm. o menys, és comú per exemple a
Serra del Tort (Sunyer, el Segrià), Tossal de Pelegrí (Torres de Segre, el Segrià), Mas d'Arbonés
(Aitona, el Segrià) o Llano de las Cuadras (Zaidín) (MAYA-PRADA 1989), a Masada de Ratón
(Fraga, el Baix Cinca) (GARCÉS 1986a, 128-129, làm.45; RODANÉS-REY 1988-89, 94; RODANÉS
1991, 172), Serra de l'Encantada (Alcarràs, el Segrià) (RODRIGUEZ-GONZALEZ 1985, 13), Serra de
les Vogues (Sunyer, el Segrià), Serra del Mariotxo o Tossal de les Bruixes (Torres de Segre, el Segrià)
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(PRADA 1982), Rocaferida (Sarroca de Lleida, el Segrià) (GALLART-JUNYENT 1986, 125), Tossal
Camats (Vilanova de la Barca, el Segrià), AAontfiu (Aitona, el Segrià), Puig Perdiguer (Alcarràs, el
Segrià) o el Puntal (Fraga, Baix Cinca) (AAAYA 1979). A partir de la primera edat del ferro quasi
desapareixen del registre.

Precisament alguns dels materials (dents de falç) procedents de troballes de prospecció
han estat estudiats funcionalment, com els de Tossal de la Nora, Tossal Redondo, Carretela,
Montfiu, Budells o el Puntal (CALVO 1995). En tots els casos el treball realitzat per la peça esta-
va relacionat amb els vegetals no llenyoses, encara que s'ha de tenir en compte les peces havien
estat prèviament escollides per la seva tipologia. La majoria són elements d'uns 4 cm. de llarg,
que han estat utilitzats tant amb el fil dret com l'esquerra, i quasi sempre només en un dels dos
fils. Les traces són bifacials, tant el micropulit com les esquirles, amb un angle d'atac entre 30° i
60°. El moviment realitzat és longitudinal, amb estríes paralleles i obliqües al fil de la peça, i amb
una distribució homogènia al llarg d'aquest. No s'ha pogut establir el tipus d'emmanegainent.

Un altra anàlisi funcional realitzada a la zona és la del jaciment de Geno (Aitona, el
Segrià), en aquest cas molt més completa degut a les característiques del material i a què prove-
nen d'un jaciment totalment excavat (OLLER-VERGÈS 1995). També en aquest cas la matèria tre-
ballada principalment és el vegetal no llenyós. El micropulit està distribuït de manera parallela
o lleugerament obliqua al llarg dels talls (dentículats), normalment de manera bifacial (encara
que no sempre amb la mateixa extensió). En general s'observen evidències d'un moviment lon-
gitudinal. Les estríes són quasi sempre paralleles al fil actiu, com a màxim obliqües però mai per-
pendiculars. No s'ha pogut identificar cap testimoni directe de l'emmanegament, però la distri-
bució del poliment, que normalment es concentra en un lateral de la peça i està significativament
més extès en una cara, sí que aporta informació. En un cas la direcció de les estríes és parallela
combinada amb altres obliqües, el que indica als investigadors, juntament amb la morfologia de
la peça (apuntada), que es tracta d'una peça que es troba en un extrem, el proximal, d'una falç
relativament corba.

Veiem doncs com les característiques de les peces lítiques relacionades en els diversos jaci-
ments amb estudis funcionals de la plana occidental són coincidents. Per un costat l'activitat més
freqüentment identificada és el tractament de vegetals, i quasi l'única, sobretot la sega. Encara
que altres factors poden intervenir - com que les traces d'aquest tipus són molt més visibles que
els que proporciona el treball d'altres materials -, podríem dir que la perdurado de les eines líri-
ques durant l'edat del bronze té el seu exponent principal en les falçs i instruments associats.
Possiblement la dificultat de fabricar fils suficientinent tallants en eines de bronze estaria en rela-
ció. Fins a l'adopció del ferro les falçs líriques deurien ser els estris més comuns per a la sega de
cereals. Ens queda un buit però per als primers moments de l'edat del ferro i l'ibèric antic, en què
les dents de falç líriques disminueixen clarament i tampoc no es coneixen troballes de falçs
métalliques, essent les primeres de ferro ja del s.lll a.n.e. Aquest fet es deu segurament a una refo-
sa habitual del ferro, que no ha permès deixar testimonies de la seva utilització.

Les característiques de les peces de falçs ens indiquen que durant l'edat del bronze ens tro-
bem davant de falçs compostes (no s'han identificat ganivets de segar ni falçs simples), que en el
cas de Minferri i Roques del Sarró eren possiblement rectes, amb les dents inserides principal-
ment paralleles al fil (encara que també de manera obliqua), i a Genó podien ser també lleuge-
rament corbades. La manca de dades no ens permet realitzar cap comparació cronològica o d'al-
tra tipus.
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2.2.3. Altres

En alguns jaciments es parla de la presència de peces lítiques polides que podrien corre-
pondre a relies d'arada, però no tenim més informació sobre elles, de manera que no ens podem
pronunciar sobre aquesta dada. Algunes mencions les trobaríem per jaciments del Segrià i les
Garrigues (COSTAFREDA-LLUSÀ 1987) o a Riols I (ROYO 1985b, 35), o al taller de Peramola, més
al nord en l'Alt Urgell (VALDÈS 1981-82, 91, fig.3).

2.3. L'adopció de les eines metàl·liques

La introducció de les eines de metall en les tasques agrícoles realitzades pels habitants de
la plana occidental va suposar un evident avanç qualitatiu en la seva eficàcia. Tanmateix veurem
com no tots els tipus d'eines responen igual i l'adopció del metall dependrà molt del coneixement
metal·lúrgic i de si la qualitat del nou material aporta avantatges qualitatius en la fabricació i uti-
lització de les eines.

23.1. L'utillatge agrícola de bronze recuperata la plana occidental

Poca és la informació que tenim sobre l'instrumental de bronze a la plana occidental, i les
dades de que disposem, basades principalment en les destrals que són instruments ambivalents,
no sabem si corresponen en realitat a eines o es troben dins altres categories com la d'armes o
objectes de prestigi. A més hem vist com les eines lítiques continuen utilitzant-se durant tota l'e-
dat del bronze, sobretot pel que respecta el treball de vegetals (destrals i falçs). Hem de tenir en
compte però que degut a la manca de recursos metal.lífers de la plana occidental és possible que
hi hagués una forta activitat de refosa i aprofitament del metall, de manera que les eines que arri-
ben a nosaltres són un pobre reflex de la seva utilització. L'aprofitament de peces amortitzades
deuria ser important. En algun jaciment, com el de camps d'urnes de Las Valletas, es va trobar
una destral plana trencada, de tipologia més antiga, que havia estat guardada dins una urna, i
que ha estat interpretada com un exemple de com es guardava el metall inservible per la refosa
(AAAYA 1990, 189).

Les dades de les que disposem per a la plana occidental i zones properes provenen tant de
les eines com dels seus motlles, que pertanyen únicament a destrals. Comentarem molt ràpida-
ment les troballes segons la tipologia de les destrals (JUSMET 1971, RAURET 1976).

• Destrals planes

Són les més antigues però que tenen una perduració molt llarga fins a principis de l'edat
del ferro. Ja hem comentat la troballa de AAinferri, que demostra no només la seva utilització,
sinó també la seva fabricació en un moment entre el bronze antic - mig, possiblement proper al
1.400 a.n.e., també constatada pels motlles de Riner (Solsonès). Motlles de fundido de destrals
planes es troben fins i tot en jaciments de la primera edat del ferro de la Vall de l'Ebre com
Siriguarach, Cabezo de AAonleón o Cortes de Navarra, i també s'ha recollit un a Guissona (la
Segarra) datat en el s.VIII-Vll a.n.e. (ROVIRA 1993b). Exemplars d'aquestes destrals es coneixen
per exemple a la Cova Joan d'Ós (Tartareu, la Noguera) o a la Cova dels Canals de Pinyana o al
Pantà de Santa Anà (Castillonroi, Osca) (AAAYA 1991, 203).
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• Destrals de vorells

A Catalunya són bastant nombroses i les trobem des de finals del bronze mig i principis
del final fins a moments avançats dels camps d'urnes (s.VHI). Sobretot són conegudes en les
comarques septentrionals de Lleida, com les de Cellers i Toloriu, però a la plana occidental també
les trobem per exemple al Mas de la Miquelona (Alcarràs, el Segrià), interpretada però com aixa-
dell (GONZALEZ 1985, 39), o el motlle de Masada de Ratón (Fraga, Baix Cinca) (GARCÉS 1984).

• Destrals d'aletes

Són molt poc nombroses a Catalunya, a la plana occidental no es coneixen però tenim
sobretot notícies en els dipòsits de bronzes prepirinencs i pirinens dels quals parlarem seguida-
ment. En una zona propera, a la Llitera, es coneix però un motlle de destral d'aletes amb anella
lateral del jaciment de Sosa I I , datat del bronze final III (BARRIL 1985, 64, fig.19).

• Destrals d'apèndixs laterals

Són comuns al país valencià i també a l'interior de la peninsula i la zona atlàntica, si bé a
Catalunya són poc nombroses. A la plana occidental coneixem un exemplar del bronze final a
Montfiu (GONZALEZ 1986).

• Destrals tubulars

Trobem els seus motlles en excavacions estratigràfiques com per exemple a la Pedrera
(Vallfogona de Balaguer, la Noguera), datat del s.VIII a.n.e. o la I a meitat del Vil (MALUOJUER et
al. 1960, 67-68; ÛALLART-JUNYENT 1989, 45-46), o la de Serra del Calvari, del s. VI (la Granja
d'Escarp, el Segrià) (RODRÍGUEZ 1991, 80). Són destrals de petit format.

• E Is dipòsits de bronzes

A Catalunya es coneixen diversos dipòsits de bronzes, ja tardans si els comparem amb els
de ta resta d'Europa, quasi tots en el Pirineu axial i el Prepirineu. Els més propers a nosaltres són
el de la Cova de Muricecs (Llimiana, Pallars Jussà), l'únic data al bronze mig - principis del final;
el de Llavorsí (Pallars Sobirà) i el de Cabó (Alt Urgell),entre el Segre i la Noguera Pallaresa, el de
Serra de Monderes (Castellonroi, la Llitera), a la ribera de la Noguera Ribagorçana, i un més cap
al sud el de la Font Major (l'Espluga de Francolí, Conca de Barberà); tots amb cronologia del
bronze final l l i , moment en que per tota Europa apareixen els conjunts més grans de bronzes, fet
lligat al màxim desenvolupament de la metal·lúrgia del bronze. Altres com els de Queranto Bòfia
de Picalts, Tolo i Aransis, són coneguts però no se saben ni les circumstàncies de la troballa ni els
objectes que contenien (GALLART 1991, 165-176).

Entre els objectes que contenen les destrals no són gaire nombroses (GALLART 1991):

-1 destral de vorells a Muricecs,

-1 destral de vorells a la Font Major,

- 2 destrals d'aletes i 1 tubular al de Cabó,

- 2 destrals d'aletes al de Serra de Monderes,

- i 9 destrals d'aletes subterminals i terminals al de Llavorsí.
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No entrarem en consideracions extenses sobre el caràcter d'aquests dipòsits, que poden
tractar-se: de dipòsits de fonedors, lligats a la recuperació de metalls per part de metal. I urgies, de
reserves econòmiques en moments de crisis generalitzades, o recollides de materials causades per
la demanda de fenicis i grecs de l'estany i el bronze necessaris per les seves foneries (GALLART
1991, 178).

A part de les destrals l'única notícia que tenim d'altres eines és la cita de Pita, no con-
trastada, de la troballa en el poblat de camps d'urnes antics de el Puntal (Fraga, Baix Cinca) d'una
valva de motlle de fundido d'un estri que "parece coresponder a unas láminas de reja de laya o
algo parecido" (AAAYA 1979, 359), però de la qual s'ha de dubtar. En algun cas la fragmentació
dels motlles no permet una identificació precissa de l'eina corresponent, com a La Colomina 2,
on es recuperà un amb la superfície molt desgastada en la que s'intueix l'empremta d'un objec-
te semblant a una destral però que no es pot classificar (FERRÀNDEZ-LAFUENTE 1989, 76). Per
altre costat la possibilitat de que algunes d'aquestes destrals corresponguessin a aixadells cal
comprovar-la amb estudis funcionals i experimentals.

2.3.2. L'utillatge agrícola de ferro recuperata la plana occidental

També són poques les dades que posseïm sobre les eines en ferro de la plana occidental,
però tanmateix ens donen més informació que les de bronze. Els primers exemples els trobem en
el s.Vl i mitjans del V als jaciments d'Els Vilars i Serra del Calvari, i desprès tenim un buit en el
registre fins al s.111-11 a.n.e. Els objectes de ferro més antics que es coneixen són els ganivets, com
els de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer, la Noguera) o el de la necròpolis de Pedrós (Seròs, el
Segrià) (JUNYENT 1992, 25); eines que, entre les múltiples funcions que poden tenir, podrien
haver estat útils també en algunes tasques agrícoles. Aquest fet és general en la majoria de jaci-
ments catalans i el comentarem en el punt següent. Mencionarem ràpidament les eines agrícoles
recuperats a la plana occidental.

• Els V'úars (Arbeca, les Garrigues) (fig. 111. 20)

En aquest jaciment l'única eina possiblement relacionada amb l'agricultura és un magali.
Es tracta d'un instrument doble que pot utilitzar-se com destral i també com pic. Aquest tipus
d'estri és apropiat per obrir nous espais al bosc, descalçar arrels i tallar troncs. La seva morfolo-
gia que presenta una de les fulles corbada cap amunt sembla tenir però una especialització.

White (1967, 61) anomena aquesta eina dolabra, terme que és considerat desafortunat
per alguns autors ja que en la literatura llatina està massa relacionat amb l'àmbit militar (REES
1979, 312). El primer autor defineix tres variants d'aquest tipus d'eina: la que té la fulla de l'aixa-
dell recte, la que la té doplegada cap avall i la que la té doplegada cap amunt (WHITE 1967, 63).
La nostra eina pertanyeria a aquesta última, que segons ell mateix estaria generalment lligada al
treball de desforestació, de manera que el fil corbat cap amunt serviria per fer rodar els troncs.
S.E.Rees (1979, 312-131) també considera la diferència entre els de fulla més amples i els de més
estreta, considerant aquests últims menys aptes per feines agrícoles.

Aquesta eina pertany a la fase Els Vilars II, datada entre el 550-525 i el 425-400, possible-
ment més propera a principis del s.V a.n.e. Precissamenten aquesta fase s'observa en l'entorn del
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lOcm.

Fig. I I I . 20.- Els Vilars: magall de ferro de la fase
Vilars 11 (dibuix aproximat abans dels treballs de

1 restauració.

jaciment una notòria davallada dels percentatges d'alzina i un augment del pi blanc i de les espè-
cies de brolla, relacionada segurament amb una antropització del medi, que guanya espais al bosc
(ALONSO et al. 1997). Aquest fet concordaria amb la utilització d'estris del tipus del magali.

L'excepcionalitat d'aquesta eina prové no només de la seva tipologia, sinó sobretot perquè
representa una primerenca adopció del ferro per realitzar tasques quotidianes. De manera que
defineix un ús productiu incipient del nou metall entre mitjans del s.Vl i el s.V a.n.e., dedicat a la
transformació del medi. En aquest jaciment a més està demostrat el treball del ferro a partir de
la fase Vilars O (a inicis del s.Vll a.n.e. sense cal.librar) gràcies a la troballa d'una petita estructu-
ra de reducció (ROVIRA 1996c).

Per un altre costat aquest tipus d'estri és ben conegut en l'interior peninsular en èpoques
posteriors, per exemple a Numància (MANRIQUE 1980, 130, 142 i 144) i com ja hem comentat
en època romana a Europa.

Aquesta eina és un element important per documentar l'adopció del ferro a la zona i
també en el conjunt del nordest peninsular, essent l'única eina d'aquest tipus recuperada.

• Serra del Calvari (Granja d'Escarp, el Segrià)

Com ja hem comentat anteriorment en aquest jaciment es va recuperar una destraleta i
un ganivet de ferro amb cronologia del s.Vl (RODRÍGUEZ 1991, 80), encara que no coneixem més
detalls sobre les peces ni les seves caractarísitiques. El petit format de la drestal pot indicar que
no estava directament relacionada amb el treball agrícola.

• Molí de l'Espígol (Tornabous, l'Urgell)

J.AAaluquer (1986, 23) comenta la troballa d'un podall dins una casa, però no tenim més
dades al respecte, ni tampoc la seva cronologia exacta dins l'evolució del poblat.

• Tossal de les Tenalles (Sidamon, el Pla d'Urgell) (fig. III.21)

En les excavacions antigues de J. Colomines i A. Duran i Sampere (1915-1920, 613) es recu-
peraren dos podalls, d'emmanegament tubular, i que es caracteritzen per no tenir la fulla dife-
renciada del tub, de manera que en la part superior formen només una corbatura perpendicular
a la resta del podall (SANAHUJA 1971, 93). Correspondrien al tipus X1.A.2 de Pla (podalls d'em-
manegament tubular), recuperat també al jaciment valencià de El Charpolar (PLA 1968, 150, fig.
11)- Es poden datar del s.lll-ll a.n.e.
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Pla de les Tenalles
(a partir de
ROVIRA 1996b, làm.2)

Margalef
(a partir de
SANAHUJA 1973, fig. 16)

lOcm.

Tossal de les Tenalles
(a partir de
SANAHUJA 1973, fig. 14)

• Pla de les Tenalles, La Móra (Grananyella, la Segarra) (fig. I11.21)

El conjunt de restes fèrriques d'aquest jaciment ha estat publicat recentment per C.Rovira
(1996, 69-71). En ell es trobaven dues falçs amb les següents característiques:

- la primera està sencera Í té la zona d'emmanegament travessada per dos reblons.
La llargada és de 36 cm. (la llargada de corda aprox. de 32 cm., distància de la punta a l'en-
trada del mànec, MINGÓTE 1990, 53), l'amplada de 5 i el gruix que oscil·la entre 0,4 Í 7,5
cm. S'ha de tenir en compte, però, que les mesures estan alterades per l'estat de degrada-
ció de la peça;

- la segona està fragmentada però quasi sencera, també emmanegada mitjançant
dos reblons. Amida 40 cm. de llarg (llargada de corda aprox. 33 cm.), 5,3 d'amplada màxi-
ma i entre 1 i 0,3 de gruix.

• Margalef (Torregrossa, el Pla d'Urgell) (fig. I1I.21)

En aquest jaciment es recuperà una falç, emmanegada per reblons subjectes per una aran-
dela. Es tracta d'una gran falç, amb la fulla de corbatura poc pronunciada, d'una longitud de
corda d'uns 46 cm. i aproximadament 4 d'ample.

Les falçs ibèriques constatades a la plana occidental són similars al tipus descrit per
F.Sigaut(1991, 37) per Euràsia occidental i també el Maghreb. Els gestos elementals associats són
fres: les tiges són aplegades per la mateixa falç abans de ser agafades amb la mà esquerra i talla-
des. Segons el mateix autor la llargada i la corbatura de les làmines d'aquestes falçs occidentals
estan lligades més a la funció d'"aplegar" que a la de "tallar".

Altres falçs ibèriques catalanes són també semblants com la de Sant Miquel de Sorba que
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fa 39 cm. i la d'Ullastret que fa 24 cm. de longitud de corda. Tampoc les de Covalta no semblen
superar els 30 cm. de longitud de corda (PLA 1968, fig. 13), així com altres falçs recuperades en
la península ibèrica, amb una mitjana de 30 cm., per exemple algunes celtibèriques de la provín-
cia de Sòria (BARRIL 1992, 7-8).

Per tant veiem la migradesa de les eines de ferro sobretot anteriorment al s.lll, que pot
venir donada per un costat per la pobresa del registre, però també pot tenir raons tecnològiques
en el context general de la introducció del ferro en les eines d'ús quotidià.

3. Alguns aspectes específícs sobre l'adopció de Parada ï de les emes de
ferro

Encara que tot tipus d'evolució, arranjament o canvi d'un estri agrícola té un efecte en el
treball agrícola, alguns afecten de manera molt important la totalitat del sistema. Malgrat la
manca de dades en aquest punt veurem reflexionarem sobre dos aspectes tècnics l'adopció dels
quals creiem va ser decissiva en la pràctica agrícola: es tracta de la introducció de l'arada i de l'a-
dopció del ferro.

3.1. La introducció de l'arada

Els testimonis més antics del treball amb arada a Europa i al Mediterrani provenen de tres
fonts principals: la iconografia i representacions d'escenes, les arades conservades i les traces de
solc als camps. Les primeres dades ens les proporcionen les figuracions de tot n'pus (segells, pin-
tures, jeroglifs, ideogrames...) a partir de les quals sembla que l'arada es coneix ja a Mesopotamia
des del IV mil.leni i a Egipte des del III (HAUDRICOURT - JEAN-BRUNHES 1986, 67-77; S1GAUT
1988b, 11). Igualment a Europa es podrien conèixer gravats també des del neolític, si es confir-
men datacions altes com les de Val Camonica (Brescia, Alps Centrals, Itàlia), però són més fre-
qüents a partir de l'edat del bronze i durant l'edat del ferro, igualment a Val Camonica, però
també a Mont Bégo (Tende, Alps Marítims, França), o a Suècia (FORNÍ 1980, 61; HAUDRICOURT
-JEAN-BRUNHES 1986, 79; GUILAINE 1991, 56-59; PELLEGRINI 1993 i 1994). També existeix una
figuració en una ceràmica del bronze final procedent de Camp Redon (Hérault) (ROVIRA 1994,
4).

Totes les representacions europees presenten arades amb una única esteva, el que signifi-
ca unes condicions de treball diferents a les que s'observen en Mesopotamia o Egipte, on són de
dues esteves (HAUDRICOUT-JEAN-BRUNHES 1986, 80). Una dada interessantes l'observada per
M.H.Pellegrini (1990, 55) a Mont Bégo on coexisteixen arades "esteva-dental" amb una majoria
d'arades de tipus dental, que tenen el timó i la dental fets d'una sóla peça.

També s'han recuperat arades senceres, o quasi senceres, en alguns indrets d'Europa,
sobretot en el nordoest, conservades principalment a la turba. L'arada més antiga trobada a
Europa sembla ser la d'Hvorsíev, recuperada en un pantà de Jutlàndia, datada aproximadament
del 1.500 a.n.e., però n'existeixen moltres altres com la de D0strup (610 a.n.e. ±100),
Hendriksmose (350 a.n.e. ± 100), Donneruplund, Vebbestrup (910 a.n.e.t 100) (HAUDRICOURT
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- JEAN-BRUNHES 1986, 81-82; REES 1981 b, 8-9). Trobem però exemples també al nord d'I tàlia,
com l'arada recuperada a Lavagliene (llac de Garda) o la de Carrera (Fiavè, Trento) (FORNI 1980).
En tots aquests casos són del tipus "timó". Tanmateix al nord del Mar Negre es coneixen arades
de fusta del tipus dental, amb esteva recta, des de l'edat del bronze, com la de Polesje (Ucrania)
(SHRAMKO 1992, 54-61).

Les traces de la relia al subsòl també es coneixen en els països del nord i centre d'Europa
des del neolític, les més antigues de les quals semblen ser les de Sarnowo, Polònia, datades entre
el IV i 111 mil·leni a.n.e. (STEENSBERG 1976, 49; S1GAUT 1988b, 11). En general les traces mostren
diverses incisions que es creuen de manera que es pot deduir que el sòl es treballava en dues
direccions, més o menys perpendiculars les unes a les altres. És una manera eficaç de remoure i
airejar la terra quan només es disposa d'una arada simètrica. Tant a Holanda com a Dinamarca
s'ha pogut observar que les traces de l'edat del ferro, eren més acusades i contínues que les més
antigues, que es remonten aproximadament al 1.600 a.n.e., el que pot ser degut a la utilització
d'instruments més pesats, més eficaços i potser fins i tot diferents tipus d'arada (HAUDR1COURT
-JEAN-BRUNHES 1986,83).

El fet de treballar el camp en dues direccions perpendiculars implica que la forma del
camp sigui més o menys quadrangular, com s'ha pogut estudiar en els anomenats cèltic fields,
kammerfluren o oldtidsagre. Els camps més allargats, en els que les marques mostren una sóla
direcció, no són coneguts fins als s.l a.n.e. (almenys a Anglaterra) i corresponen segurament a l'a-
dopció d'un nou tipus d'arada. Finalment els camps de forma irregular podrien correspondre al
treball amb estris manuals (BRADLEY 1977, 265-267; HAUDR1COURT-JEAN-BRUNHES 1986, 83).
Tanmateix per alguns autors la correlació entre el tipus d'arada Í la forma del camp de conreu no
és tan clara, ja que en la dispossició d'aquests intervenen altres components entre els quals no hi
una relació constant i necessària (WHITE 1973, 62-64).

La utilització de l'arada té una clara relació amb el sistema agrícola emprat, molt vincula-
da a l'agricultura mediterrània, i la seva eficàcia. Com veurem després va associada a la utilització
d'animals de tir i al guaret curt (BOSERUP 1967, 25). Segons Goody (citat a RUIZ GALVEZ 1992,
220) la utilització de l'arada permet incrementar la capacitat d'un grup de conrear més extensió
de terreny, calculant que el terreny potencialment conreable per un home es multiplica per deu
amb el seu ús. També assenyala que una sola persona pot llaurar 8 ha amb l'arada, mentre que
una família amb l'aixada només assoliria 3,2 ha en el mateix temps.

Veiem doncs com la introducció de l'arada té implicacions importants a nivell agrícola, i
com aquesta eina es coneix com a mínim des finals del neolític i principis de l'edat del bronze en
molts indrets d'Europa. La possibilitat d'obtenir dades a la plana occidental és incerta, encara que
la utilització de relies de pedra podria ajudar-nos a localitzar-les. No obstant això els contactes
d'aquesta zona amb el nord d'Itàlia durant el bronze mig ens indiquen que, com a mínim en
aquesta època, els habitants de la plana occidental coneixien l'existència d'aquesta eina.

1.2.1/adopcíó del ferro en les eines agrícoles

De la mateixa manera que la utilització de l'arada, l'adopció de les eines de ferro com-
porta importants conseqüències en els sistemes agrícoles. No entrarem aquí en l'explicació i la
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controvèrsia sobre l'adopció del ferro i les seves fases, aspecte evidentment molt interessant però
excessivament complex per presentar-lo aquí, i ens centrarem exclussivament en consideracions
de tipus tècnic pel que respecta exclusivament l'instrumental agrícola.

Per F. Sigaut (1988b, 13) la introducció del ferro en l'equipament tècnic dels agricultors va
tenir dos ordres de conseqüències. En alguns casos el ferro va permetre reforçar l'utillatge ja exis-
tent, a l'augmentar les seves possibilitats (solidesa, duresa, eficàcia) i reduir el seu cost. És a dir
conseqüències principalment quantitatives. Aquest seria el cas per exemple de l'arada amb una
relia de ferro que reemplaça la de punta de fusta o pedra, o també de la falç. La duresa que pro-
porcionà el ferro als estris agrícoles, amb un cost no gaire elevant (ni de matèria prima ni
d'el.laborado), es presenta com una característica fonamental (ROVIRA 1994, 7). Sobretot la seva
aplicació a l'arada va permetre que aquest estri s'enfonsés més en el sòl i per tant augmentés la
seva eficàcia.

En altres casos, a més, les qualitats pròpies del metall permeten concebre estris comple-
tament nous, o donar funcions noves als antics. Seria el cas de nous instruments tallants - com
per exemple els podalls -, d'altres pel treball del sòl - per exemple aixols -, de la fusta í per la sega
amb un estri llançat.

Les característiques cronològiques de l'adopció del ferro per a eines agrícoles a la plana
occidental és similar a la que s'observa a Catalunya i considerem que pot ser significativa l'evo-
lució del seu caràcter, resumides per C.Rovira (1994, 8):

- s.VI-V a.n.e.: destrals i magali ;

- finals del s.V i s.IV: destrals, aixades, càvecs, culleres de plantar;

- a partir del s.IV: relies d'arades, falçs, fangues, podalls, podadores...

Les eines anteriors al s.lV estan totes relacionades amb el treball del sòl i l'abatiment d'ar-
bres, mentre que altre tipus d'estris que no precisen especialment una duresa específica no apa-
reixen fins al s.lV. Es tracta del reflex d'unes necessitats concretes o és un caprici del registre
arqueològic, no sempre ben datat?

A la plana occidental les primeres eines constatades també són un magali i una destrale-
ta (de caràcter agrícola dubtós), ens trobem després un buit d'informació durant part del s.V i el
IV' i no és fins al s.lli quan sembla generalitzar-se l'instrumental agrícola de ferro. Aquest fet és
paral.lelizable amb la resta de Catalunya, on en general el ferro augmenta i es multipliquen les
tipologies de tot tipus (ROVIRA com.pers.). Tenint en compte els possibles problemes de registre
podríem considerar com hipòtesi que a partir del s.lll a.n.e. un millorament tecnològic del tré-

ali metallurgie hauria portat a que el valor de les peces de ferro no fos tant alt com en èpoques
nteriors, de manera que és més corrent trobar estris abandonats i no recuperats per la refosa.
e manei"a que seria a partir d'aquest moment que ens trobaríem davant una veritable "demo-

cratització de l'aprofitament del ferro fent-lo arribar fins als estris més ordinaris.

No obstant això i davant la manca de troballes d'altra tipus de restes, sobretot lítiques,
,.em e suposar queja a partir de l'ibèric antic la majoria de les tasques agrícoles deixen de rea-

ar-se amb eines líriques, com per exemple la sega, ja que són molt pocs els casos de troballes
Clements relacionats amb falçs.
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També a partir del s.111 a.n.e. s'observa una millora qualitativa de l'utillatge, de tot tipus,
que es diversifica i especialitza. En aquest sentit l'aparició de noves eines en ferro per a les tas-
ques agrícoles ha d'anar lligada també amb la introducció de nous conreus com la vinya i altres
fruiters. La introducció del ferro entre l'utillatge agrícola va contribuir, juntament amb altres fac-
tors, al fenomen de progrés i desenvolupament econòmic de la segona edat del ferro en el nor-
dest peninsular (ROVIRA 1994, 150; 1996b, 73).

Podem afirmar doncs que la introducció del ferro no afectà profundament les tasques
agrícoles fins l'època ibèrica plena, però que s'ha de suposar una paulatina adopció des de la pri-
mera edat del ferro, moment en que comencen a ser escasses les restes líriques.

Segons F. Sigaut(1988b, 13) no és exagerat dir que la utilització del ferro va permetre una
veritable explosió de formes i tècniques. De tal manera que sembla que a partir d'aquest moment
la base de l'utillatge agrícola no hagi evolucionat gaire fins al s.XIX, encara que cap estri queda
mai sense variacions, ja que quan s'examinen de prop els més elementals presenten variacions
geogràfiques i d'una època a l'altra que tenen raons tècniques específiques. De la mateixa mane-
ra un mateix estri pot perdre la seva funció primitiva i utilitzar-se per un altra fi uns segles més
tard (AMOURETT1 1986, 79).
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APARTAT \\\. ELS SISTEMES DE CONSERVACIÓ í EAAAMÛATZEAAATÛE DELS
PRODUCTES AGRÍCOLES

Quan els recursos d'una societat són estacionals, tant en el cas de la producció com de la
recol·lecció, sol haver-hi una estratègia de conservació i emmagatzematge, que pot presentar
diverses tècniques, funcions, i contextes socio-économies.

El període cronològic que abarca el present treball ens obliga a tractar bàsicament l'em-
magatzematge de plantes conreades produïdes a la plana occidental, principalment dels cereals,
que es presenten com el conreu més important. Tanmateix la necessitat d'emmagatzemar es dóna
també en el cas d'altres vegetals o productes animals, i pot trobar-se també en societats recol·lec-
tores i caçadores, estudiades antropològicament, sobretot en latituds altes i mitges, com en el
nordoest americà, Califòrnia, sudest de Sibèria i Austràlia (TESTART 1981, 181; 1982, 528-529).
Aquestes comunitats presenten però unes característiques específiques que les diferencien d'al-
tres societats caçadores-recol.lectores, configurant el que A.Testart anomena una "economia
d'emmagatzematge" amb tres factors principals (TESTART 1982, 524-528). Per un costat un tipus
de vida sedentari: l'acumulació intensiva de les reserves de menjar té un doble efecte en el model
d'assentament, per un costat inhibeix la possibilitat de mobilitat residencial i per l'altra supri-
meix aquesta necessitat. També una densitat de població alta: el sedentarisme provoca l'incre-
ment de població i l'emmagatzematge intensiu d'aliments permet l'estabilització de la població
en un nivell més alt de densitat. I finalment les desigualtats socioeconòmiques: la possibilitat
d'emmagatzemar indica que es disposa d'un "surplus" o excedent que pot produir desigualtats
socials similars a les de les societats agrícoles, recolçada pel fet que el sedentarisme permet l'a-
cumulació de diverses formes de riquesa.

Per alguns autors, doncs, l'emmagatzematge és un tret preadaptatiu important, i inclus
necessari, en l'adopció de l'agricultura (SIGAUT 1978, 41-43; TESTART 1981, 184). És un fet inhe-
rent a l'agricultura, que s'insereix dins la cadena de pràctiques agrícoles però que a més ens pro-
porciona informació sobre altres aspectes relacionats amb l'economia i la societat, tal com ens
mostra l'antropologia.

Abans de descriure els diversos sistemes i tècniques d'emmagatzemar productes agrícoles
i la seva utilització a la plana occidental i al nordest peninsular creiem necessari establir el sentit
donat per nosaltres a diversos termes que sovint s'esmenten en les publicacions arqueològiques
i que poden portar a confusions si no es precisa bé el sentit en que s'utilitzen.

-conservar, tenir cura d'una cosa impedint que sigui alterada o destruïda. En agri-
cultura no implica un excedent, sinó que es pot conservar l'estrictament necessari per la
supervivència. És un terme neutre i genèric que no té connotacions socioeconòmiques
(BROMBERGER 1979, 10; GASCÓ 1985, 114);

-emmagatzemar, acumular (qualsevol matèria o producte) per utilitzar en un
moment donat. Pot ser emmagatzematge "en previsió" (conservar amb una finalitat de
subsistència, p.ex. superar males collites) o especulatiu (conservar amb una finalitat
comercial);

-excedent matèria o producte generat de manera que ultrapassa les necessitats de
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supervivència immediates d'una comunitat. En agricultura les necessitats mínimes de
supervivència inclouen l'alimentació i la llavor de sembra, pel què aquesta última no pot
ser considerada excedent;

-magatzem: local destinat a dipositar-hi mercaderies de tot tipus en gran quanti
tat, per a guardar-les o vendre-les;

-graner : lloc on es guarda el gra;

-rebost: lloc o llocs d'una casa on es guarden els comestibles;

-forat de provisions: pent rebost excavat a terra;

-fossa: clot fet a terra que pot tenir múltiples usos;

-sitja:: fossa on es conserva principalment el cereal, però també altres productes en
quantitats importants, en una atmosfera confinada ;

-camp de sitges: grup d'unes decenes de sitges o més no relacionades directament
amb estructures d'habitat, generalment fora dels poblats;

- "hórreo ": graner sobreelevat en el que s'emmagatzema espigues o panícules, en
una atmosfera renovada.

Els sistemes de conservació i d'emmagatzematge dels productes agrícoles presenten múl-
tiples variants que venen donades pel què, el com i el per què es conserva. Nosaltres ens centra-
rem principalment en la conservació de granes (de cereals o altres), i en l'emmagatzematge í les
seves possibilitats. En aquest apartat veurem en primer lloc com les dades etnogràfiques ens mos-
tren la diversitat de maneres en què un producte agrícola pot ser emmagatzemat, que depèn de
múltiples factors com el tipus de gra, la tècnica de collita, la finalitat del producte... La informa-
ció parteix principalment de les dades etnogràfiques proporcionades pels estudis realitzats bàsi-
cament en l'àrea mediterrània.

Evidentment no és la nostra intenció fer un estudi aprofondit sobre les tècniques i fun-
cions de la conservació i l'emmagatzematge al Mediterrani, sinó mostrar la diversitat de factors
que intervenen i per tant la dificultat o complexitat de la interpretació arqueològica en aquest
camp. Considerem molt important tenir en compte totes les possibilitats d'emmagatzemar cone-
gudes per no aplicar una visió actualista al problema, que des del nostre punt de vista cultural
pot no reflexar les possibilitats d'altres èpoques.

En segon lloc intentarem identificar els tipus d'emmagatzematge utilitzats a la plana occi-
dental en l'època que ens ocupa, i comparar-los amb els que es coneixen a la resta del nordest
peninsular. Evidentment la major part de la informació provindrà de les estructures o dels con-
tenidors dels productes, encara que la relació amb altres estadis de les pràctiques agrícoles pot
també ajudar-nos a determinar-les. Finalment intentarem apropar-nos als volums emmagatze-
mats i les implicacions socioeconòmiques que poden reflexar, encara que aquest aspecte serà trac-
tat amb més profunditat en el darrer capítol, amb la totalitat dels resultats obtinguts en el tre-
ball.
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1. Les tècniques de conservació i la seva funció

Com acabem de comentar les tècniques de conservació i emmagatzematge són moltes.
Nosaltres ens centrarem principalment en les relacionades amb els cereals degut a que són els
vegetals més conreats a la plana occidental en l'època que ens ocupa, i també perquè han estat
els més estudiats per etnògrafs i historiadors. Les importants actes dels tres col·loquis publicats
sobre les tècniques de conservació del gra a llarg termini dirigides per M. Gast i F. Sigaut (1979,
1981 i 1985) i sobretot les síntesis realitzades per F. Sigaut (1978, 1979, 1981, 1988a i 1989) a més
de les observacions realitzades per altres arqueòlegs i prehistòriadors, són la base d'aquesta pre-
sentació.

De tota manera l'emmagatzematge i la conservació d'altres productes vegetals no manu-
facturats està també àmpliament documentada eoiogràficament i arqueològicament. Entre els
vegetals conreats trobaríem les lleguminoses que es poden conservar en estructures de terra o
fusta en l'interior de la casa (AYOUB 1985, 161), o també en graners específics com seria el cas
medieval excavat al jaciment de l'Esquerda (Roda deler, Osona) on es recuperaren principalment
erbs i veces, però també llenties i cigrons (OLLICH-CUBERO 1991).

Fruits secs com les glans són el producte bàsic emmagatzemat en algunes societats
recol·lectores com les de Califòrnia, que les conserven fins a dos anys amb diversos medis, com
grans cistelles rodones tancades situades en l'interior de les cases o a l'exterior en graners sobre-
eleváis o en grans cistells cilíndrics, amb una mitjana de 400 litres (TESTART 1981, 183). La
recol,leccio d'aquests fruits ha estat àmpliament documentada en la plana occidental, i la seva
conservació s'ha documentat per exemple al jaciment aragonès del bronze antic de Las Costeras
(Formiche Bajo, Teruel) en uns dipòssits d'argila (PICAZO 1991a, 99). Arqueològicament s'ha
identificat l'emmagatzematge de glans en sitges a França (RUAS-MARINVAL 1996, 62), i també
altres fruits secs com les avellanes, s'han recuperat emmagatzemats en sitges a Centre Europa
(BUCHSENSCHUTZ 1985, 353), encara que no coneixem detalls sobre les característiques de la
colmatació de les estructures ni la conservació de les restes.

Els fruits carnosos poden ser igualment conservats i emmagatzemats en quantitats
importants dins les cases, en estructures construïdes (AYOUB 1985, 161), com s'ha pogut consta-
tar entre molts altres exemples, a França, en el cas de les peres i les pomes assecades, durant el
neolític i l'edat del bronze (RUAS-AAARINVAL 1996, 62), o en recipients, com seria el possible cas
de magranes dins d'àmfores al jaciment del Puntal dels Llops (Olocau, València) (DUPRÉ-
RENAULT 1981, 184). Molts altres fruits i vegetals poden ser conservats desprès de diversos pro-
cessats (assecat, fermentació...) (vegeu l'apartat I I ) , essent la seva identificació arqueològica més
dificultosa. La conservació de certes parts de les plantes com podrien ser les fulles també pot arri-
bar a ser bastant llarga, fins a un any (MURTY 1985, 49).

Altres productes d'importància dins el sistema agrícola, encara que no relacionats direc-
tament amb l'alimentació humana s'han de tenir també en compte com podria ser la palla o el
farratge, que es poden conservar en unes fosses més amples que profundes (LOUIS 1979, 206;
LEFÉBURE 1985, 216). Tanmateix l'emmagatzematge es centra en els cereals encara que també en
diferents formes. El gra de cereal (de blat, ordi, blat de moro o arròs) es guarda més fàcilment
que la majoria d'altres aliments, fet que podria tenir un pes important en el seu èxit en la major
part de regions del planeta (STEENSBERG 1976, 48; SIGAUT 1988a, 3).
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PRODUCTES EMMAGATZEMATS
Espigues + tijes: a granel

lligades en garbes
Esjtigues, rjanícules (sense les tijes)

Granes + boll (barrejat)^
Granes senceres a granel
Granes pelades
Sèmoles...
Farina
Pastes alimenticios
Pa

CEREALS
ordi, civada
cereals panificables
espelta
arròs
blat de moro, sorgho, mill
blat
tots els cereals
arròs
blat, ordi, etc...
cereals panificables
blat dur, arròs
blat, sègol

REGIONS
NO d'Europa
Europa
Astúries
Indonèsia
Països tropicals
SO de França
Nombrosos pa'ïsos
Japó
Proper Orient, Nord D'Africà
p.m.
Europa, Extrem Orient
Escandinàvia, regions alpines

Fig, UI. 22.- Formes d'emmagatzematge dels diversos cereals segons les àrees geogràfiques (a partir de SIGÄUT ¡98 Í,
taula 2).

1.1. Què es conserva í perquè: productes í terminis

És bàsic conèixer què és el que es conserva o emmagatzema i quina finalitat té aquesta
pràctica, dos factors que condicionen la tècnica utilitzada. Tanmateix, com veurem seguidament,
les fonts etnogràfiques ens mostren que hi ha respostes diverses per un mateix problema, raó per
la qual ens serà difícil esbrinar quines pràctiques podien estar aplicades a la Protohistòria.

En general aquestes tècniques de conservació s'expliquen sobretot en regions amb plujes
irregulars, de manera que es podia disposar durant 2 o 3 anys de gra provinent d'una collita
abundant (LOUIS 1979,208). La irregularitat de les collites fa que l'emmagatzematge es faci indis-
pensable.

/ . / . / . Formes en que es conserva el cereal

En primer lloc hem de veure de quina forma s'emmagatzema el cereal, quina utilització
posterior se li vol donar, i per tant quina qualitat es busca i quin volum es necessita. La conser-
vació pot tenir lloc en diversos estadis del procés que es duen a terme entre la collita i el producte
final (principalment farinetes i pans), i que pot variar segons els cereals (fig. III.22). Aquest pro-
ducte final també pot ser conservat però - encara que l'emmagatzematge de pa pot ser impor-
tant en alguns indrets - no és corrent ja que per exemple les farinetes es guarden només unes
hores i les pastes només són importants ja a partir de la industrialització (S1GAUT 1988a, 4).

La farina per la seva part no és considerada important encara que trobem testimonis de
la seva conservació a Tunísia (FERCHIOU 1979, 192), a Jordània (AYOUB 1985, 161) o per exem-
ple en casos d'expedicions (SIGAUT 1981, 160). Les possibilitats d'emmagatzemar farina almenys
durant unes setmanes estan molt lligades als avanços tècnics i de maquinària de l'edat moderna
(SIGAUT 1988a, 5). Ens referim però principalment a cereals com el blat o l'ordi, ja que per exem-
ple la farina de mill no es sol emmagatzemar, ja que s'oxida i pren un gust amarg (GAST 1968,
22).

No obstant això la diferència fonamental quan es tracta dels productes cereals a conser-
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var està entre els cereals "vius" - en un estat el més proper possible al natural - i els processats.
Diferents processats que permeten una llarga conservació de les granes de cereals més o menys
fàcil són coneguts a la Mediterrània (FERCH1OU 1979, 192-193; H1LLMAN 1984b i 1985; S1GAUT
1981, 160-161; 1988a, 5). Els més importants són:

- bullir-les i secar-les abans de triairar-les o moldre-les (bulgiirde Turquia, Proper
Orient i Tunísia, però que no es troba a la resta del Maghreb o Iran): és Valica o polenta
de l'antiguitat i es pot conservar durant uns quants mesos, amb les granes senceres o tren-
cades abans de ficar-les en gerres. En un principi seria una tècnica destinada a facilitar
l'espellofat del gra i després s'hauria aplicat a la conservació;

- bullir les espigues de blat o ordi verd en aigua salada, batre-les i assecar-les (frik,
és molt apreciat a Tunísia);

- remullar la sèmola salada, remoure-la fins que les partícules tinguin la mida
desitjada, tamisar-la i assecar-la al sol (cuscús, ben conegut a tot el Maghreb), que pot
durar mesos i fins i tot anys.

No ens extendrem més sobre les conserves domèstiques de gra processat degut que entra-
ríem en el domini culinari, tanmateix hem de tenir en compte les possibilitats d'aquest tipus de
pràctiques, la importància de les quals és bàsica en moltes cultures, com per exemple a Tunísia
on les reserves domèstiques d'ordi són sempre précuites, com a mínim amb el cereal torrat (FER-
CHIOLJ 1979, 194). La seva utilització en el domini de les reserves pre- o protohistòriques és i serà
difícil de dil.lucidar.

La conservació del gra "viu" es presenta més complexa ja que intenta guardar la llavor
biològicament activa, de manera que cap procés aplicat afecti aquesta qualitat. La necessitat de
conservar la grana d'aquesta manera pot venir donada per diverses raons (SIGAUT 1988a, 5-6): la
impossibilitat de processar tota la collita, per poder-la maltejar i fer-ne cervessa, per criteris
comercials, o per abastir una necessitat important de llavor per sembra (sobretot en el cas de la
sembra a ruix).

Un procés d'aplicació bastant general, i que en principi no modifica la qualitat de les gra-
nes és l'assecat, sobretot el natural a l'aire lliure (SIGAUT 1981, 161 i taula 3). La seva utilització
depèn de diversos aspectes com (SIGAUT 1988a, 7-8):

- el grau d'humitat del clima;

- el moment exacte de la collita en el cicle estacional;

- l'estadi de maduresa de la collita: per exemple, la utilització de la falç implica que
la sega es faci abans de la maduresa completa del cereal, de manera que les garbes han de
quedar-se llarg temps en el camp per madurar i assecar-se;

- la forma en què el gra serà posat en emmagatzematge: per exemple el gra guar-
dat "a l'engrós" ha d'estar més sec que el que ho està en espiga o garbes.

Pel mill pot ser indispensable si es vol guardar a llarg termini: si no s'asseca abans pot
durar 1 any, en canvi si s'asseca es conserva fins a 10 anys (LUNDSTROM-BAUDAIS - SCHNEIDER-
RACHOUD 1995).
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No obstant això P. Reynolds (1979b) considera que l'assecat és no només innecessari sinó
inclus contraproduent, ja que segons aquest investigador el gra emmagatzemat així pot atreure la
humitat.

De tota manera les possibilitats de què l'assecat natural, el més corrent, quedi reflexaten
el registre arqueològic són poques i la seva utilització l'haurem de suposar del conjunt de dades
d'altres tipus que ens poden arribar, com les tècniques de collita o la forma en que es guardava
el cereal.

Precissament la forma en que es pot conservar el gra també és variada (fig. 111.22) (BROM-
BERÜER 1979, punt 1; S1ÛAUT 1981, 165; 1988a, 6, 13-20; 1989):

1) el gra "a l'engrós" (per exemple trillat i ventat): és el més difícil de conservar
però és el menys costós de transportar i el més còmode d'intercanviar. S'utilitza pel blat
o l'ordi, però també pel mill no espellofat(LÜNDSTROM-BAUDAlS - BAILLY 1995, 181). És
bastant comú quan es sega amb falç i s'emmagatzema en sitges, encara que també són uti-
litzats altres mètodes;

2) el gra "a l'engrós" amb el boll i les restes de batuda, espiguetes (per exemple
trillat però no ventat): no hi ha perill de rosegadors ni de fermentació, i retarda la pro-
pagació d'insectes. És un sistema més fàcil que el de "a l'engrós" o en garbes i requereix
poc treball de neteja, trilla i transport;

3) les espigues (no trillades però separades de les tiges): sembla que s'ha utilitzat
sobretot a Europa per a l'espelta o el mill í sempre en condicions ventilades. No obstant
això les fonts clàssiques parlen d'aquest sistema aplicat també a la pisana i guardant-les
en sitges (BOURD1ER 1962; SPLJRR 1986, 75), tanmateix un emmagatzematge d'aquest
tipus pot reduir el volum total de la sitja a la meitat o una tercera part del que donaria
amb gra trillat (BOWEN-WOOD 1967, 13);

4) les espigues amb les tiges però no lligades;

5) garbes (les espigues amb les tiges lligades): està relativament protegit dels insec-
tes i de la fermentació però ocupa molt més volum que el gra trillat. Fou el sistema domi-
nant en l'Europa no mediterrània des de l'edat mitjana.

És essencial distingir aquestes formes perquè cadascuna té uns requeriments específics
que condicionaran el sistema de conservació i per tant d'emmagatzematge, a més d'altres múlti-
ples factors agrícoles. La importància que dóna F. Sigaut(1988a, 18-19) a la forma sota la qual el
gra es emmagatzemat és molt elevada, considerant-la un dels punts centrals en l'estructura de
qualsevol agricultura: "... the form under which grain is stored (in bulk, in the ear, in sheaves,
etc.) is one of the most central points in the structuring of any agriculture. The social level at
which storage takes place (household, farmer, landlord, commerce, military, township, etc.), cli-
mate and crop species, harvesting and processing techniques, building and transport technology,
food habits are all, with other factors, in more or less direct relationship with the mode of grain
storage, so that the form of the item stored is at the crux of one of the most extensive networks
of interactions in any agricultural economy". No estem en aquests moments en condicions de
valorar aquesta qüestió fins a tal punten referència a l'agricultura protohistòrica de la plana occi-
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dental, tanmateix serà un punt bàsic a tenir present en les observacions arqueològiques que
poguem realitzar en aquest treball.

Per altra part la forma de conservació del cereal depèn també de diversos factors. Per un
costat de l'espècie o varietat que s'ha de conservar: per exemple les granes dels blats vestits sense
les pellofes només es conserven un curt période de temps degut a que només disposen d'una fina
epidermis, amb una sola capa, i per tant si s'emmagatzemen amb les pellofes adherides resistei-
xen millor els atacs d'insectes i fongs; mentre que els blats nus poseeixen múltiples capes a l'epi-
dermis i poden ser emmagatzemats sense pellofes (JONES et al. 1986, 100; MEURERS-BALKE -
LÜN1NG 1992, 346). En aquest sentit les anàlisis carpològiques realitzades a França ens mostren
com tots els cereals vestits que han estat recuperats en associació amb la funció primària d'ele-
ments d'emmagatzematge s'han trobat principalment en espigueta (inclosos els mills) i en el cas
de l'ordi també com espigues o grana (RUAS-AAAR1NVAL 1996, 64), Arqueològicament també s'ha
observat la barreja de diverses espècies constatada per exemple al jaciment francès de la prime-
ra edat del ferro de Thiais (Val-de-Marne) on es guardava conjuntament en una sitja una barre-
ja de tres cereals: espelta, ordi vestit i mill (MARINVAL 1992a). En aquest cas el paper del mill
seria el d'omplir els espais intergranulars per facilitar l'anaeròbia necessària a la sitja i afavorir la
conservació, la qual cosa es pot aconseguir amb qualsevol barreja de granes de diferents mides
(LUCA 1981, 147-149; LÜNDSTROM-BAUDAIS - BAILLY 1995, 182-183). El mateix efecte s'obté
treient l'aresta dels cereals vestits, ja que les granes queden més juntes i els espais buits també es
redueixen (ALCALDE-BUXÓ 1989, 14).

L'ús mixte de les sitges s'observa també etnogràficament, per exemple al Marroc, on l'or-
di pot ser col.locat sobre el blat, després d'una capa de palla o sacs, de manera que el protegeix
(LEFÉBURE 1985, 216). El mateix fet ha estat observat a Algèria (V1GNET-ZUNZ 1979, 216)

No obstant això un mateix cereal pot ser emmagatzemat en formes diferents depenent de
si els estius són secs o humits, com per exemple la pisana a Turquia, on G. H ¡liman (1984, 8-9)
ha observat que a les zones seques s'emmagatzema seminata "a l'engrós", en canvi a les zones
amb estius humits es guarda en espiguetes. Per altra part l'emmagatzematge en garbes deixa el
temps per a què el gra s'assequi i està lligat als estius humits (S1GAUT 1978, 32). La relació entre
els estius secs i la batuda immediata sembla bastant evident per als estudis etnogràfics, i té con-
seqüències en l'emmagatzematge del gra.

/. 1.2. Finalitat i durada de l'emmagatzematge

La utilització del cereal un cop a ca bat l'e m magatzematge, el temps durant el qual es pre-
tén conservar-lo i el volum a conservar influencien també en la tècnica d'emmagatzematge que
s'utilitzarà.

Els principals usos del gra, alguns dels quals ja hem esmentat, i que impliquen diferents
criteris de qualitat són, de major a menor qualitat (S1GAUT 1979, 33; 1981, 165):

- el destinat per sembrar, per intercanvi o comerç, i per fabricar cervesa (ordi);

- els cereals panificables destinats al consum humà;
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- el gra destinat al consum humà en forma de farinetes, galetes, sèmoles, etc..:

- el destinat per consum animal, gra farratger.

Les exigències del gra de llavor són les més riguroses, ja que ha de conservar la seva capa-
citat germinativa intacta. Aquesta capacitat també és important en el gra destinat a fer cervesa,
ja que s'ha de maltejar. En el cas de l'intercanvi o comerç la qualitat buscada depèn més de cri-
teris comercials que de moment se'ns escapen, però que segurament buscaven una qualitat supe-
rior. Sembla que rarament es conserven en sitges, excepte en regions molt àrides (SIGAUT 1979,
33; REYNOLDS 1979a, 71). No obstant això els exemples etnogràfics són diversos i ens mostren la
conservació del gra de llavor tant en sitges com en sacs o en gerres.

Per exemple en alguns indrets de la Mediterrània oriental com Jordània el gra de llavor
rarament es conserva en sitges sinó més aviat en sacs o inclus en cofres (AYOUB 1985, 159). En
canvi al Nord d'Àfrica també s'utilitza la sitja, encara que controlant la durada de la conservació,
per exemple a Argelia o al Marroc es considera que no pot conservar-se més d'un any, si ja porta
dos es sembra només el gra situat en l'interior de la sitja i si en porta 3 ja no es pot sembrar; en
canvi sembla que pot guardar-se fins a 5 o 6 aiiys en grans gerres de terra assecada al sol (VIG-
IM ET-ZUNZ 1979, 216; LEFÉBURE 1985, 217). Les sitges per gra de llavor es poden trobar en les pro-
ximitats dels camps de conreu, sobretot si la població no està plenament sedentaritzada, com
passa en les comunitats nòmades del sud de Tunísia (LOUIS 1979,205).

El gra pel consum humà està vinculat més fortament als gustos i trets culturals de les
diverses comunitats, de manera que se li poden aplicar diversos processats. El seu aprofitament
depèn de les variacions culturals, sobretot en el cas del guardateli sitges, on inclus en bones con-
dicions pateix modificacions que alteren les seves qualitats panificables, però que no modifiquen,
i inclus milloren, les sèmoles o els processats tipus bulgur (SIGAUT 1979, 33).

Demostració de la diversitat de gustos és per exemple l'apreciació del gra fermentat. A l'À-
frica del nord el blat que ha fermentat en una sitja és molt apreciat per a la confecció del cuscús
o algunes llaminadures, i en algunes zones es ven més car que el blat ordinari (SIGAUT 1978, 18;
1979, 33; GAST 1979, 82; V1GNET-ZUNZ 1979, 216). En alguns indrets del món la fermentació és
fins i tot buscada, per exemple a l'índia per a l'arròs (SIGAUT 1981, 170).

El gra de consum viatja amb les poblacions nòmades i es troba en els llocs d'habitació de
les sedentàries, encara que en aquest cas la major part de la collita pot trobar-se també en gra-
ners col.lectius (LOUIS 1979, 207).

Com és natural les exigències de qualitat són menors per al darrer grup, el gra farratger,
però existeixen també diferències entre els diversos animals, per exemple entre el gra deteriorat
que es pot suministrar a l'aviram i la civada que els cavalls poden fins i tot refusar (SIGAUT 1979,
33), En el cas del blat fermentat en sitja, quan no és consumit pels humans, també és donat als
animals (GAST 1979, 82).

La durada i el volum són dos dels factors essencials per distingir els tipus d'emmagatze-
matge segons Sigaut(1981, 166), junt amb els mètodes de control del medi ambient, i l'existèn-
cia d edificis i la seva disposició que veurem més endavant. La seva importància radica en què
només els volums importants i les durades llargues impliquen tècniques particulars. La durada
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de l'emmagatzematge està en funció de la rapidesa de deterioració del gra, que a la seva vegada
depèn de les condicions climatiques en el moment de la collita i desprès d'ella. Segons el mateix
autor la durada mínima per obligar a mides concretes de conservació és de 4 a 6 mesos en cli-
mes semblants al d'Europa occidental. Això implica que una part important del gra de consum
"anual" no necessita un emmagatzematge específic, ni el gra de llavor quan es sembra el que ha
estat collit el mateix any (en el cas dels cereals sembrats a la tardor). Però per una part del gra de
consum, i també en les reserves previsòries (llavor o consum), sí que serà necessari tenir-les en
compte.

La durada variarà segons les tècniques de conservació utilitzades i el n'pus d'estructures,
essent les dades etnogràfiques també diverses, com veurem en el proper punt. Podríem conside-
rar curt termini aquests 4 o 6 mesos, cosa que inclouria gra de llavor i consum "immediat"; mig
termini fins aproximadament un any, principalment el gra de llavor i també de consum; i a llarg
termini, durada superior destinada a la previsió de males collites i a l'intercanvi o comerç, gene-
ralment lligats a volums més grans.

Les consideracions sobre els volums emmagatzemats en relació amb l'economia agrícola
les plantejarem separadament en el punt 3 d'aquest apartat. No obstant això podem comentar
que per petites quantitats, algunes decenes o centenes de quilograms, els riscos, com la fermen-
tació, són menors i la vigilància és més fàcil, de manera que no són necessàries tècniques elabo-
rades (S1GAUT 1981, 166). És el que interessa evidentment a les economies de subsistència, i a les
zones temperades depèn fonamentalment del tipus de contenidor, que potser fix o mòbil (però
que sempre es troba a redós, dins de la casa o en magatzem): fabricat amb fusta (calaixos, cofres,
troncs buidats), cistelleria, cuir o tela, terra crua, o ceràmica (SIGAUT 1981, 166, 169). La natura
d'aquests recipients no tradueix més que una adaptació immediata als recursos locals i a l'habi-
litat artesanal.

Les grans quantitats requereixen solucions tècniques específiques definides principal-
ment, com hem apuntat més amunt, pel tipus de control del medi ambient i per l'existència o
no d'edificis específics, i que comentarem seguidament.

1.2. Com s'emmagatzema; tècniques d'emmagatzematge

Entre aquestes tècniques és de vital importància per a nosaltres el control atmosfèric
intergranular, encara que també s'han de tenir en compte altres tècniques com les de preserva-
ció, destinades a protegir el gra contra els enemics o causes de pèrdues específiques com els rose-
gadors, els ocells, els insectes, els àcars..., i també el robatori (SIGAUT 1981, 171).

Es poden distingir tres mètodes d'emmagatzematge segons el tipus d'atmosfera: la reno-
vada, la confinada o hermètica i la que no implica un control (SIGAUT 1988a, 6). Descriurem pri-
merament les tècniques en què l'atmosfera ¡ntergranular és controlada:

- de manera confinada: s'esforça per impedir el contacte de l'atmosfera intergra-
nular i l'aire exterior. Principalment les sitges, una de les tècniques amb un reflex arque-
ològic més important i millor estudiades però que com veurem no té gaire pes a la plana
occidental;
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Fig. Ìli. 23.- Taula d'identificació de les tècniques d'emmagatzematge (a partir de SÍGAÜT 1988, 17)

- i de manera renovada: a l'inrevés, intenta trobar un equilibri el millor possible
entre l'atmosfera intergranular i l'aire exterior quan les característiques d'aquest últim
són considerades favorables. Es pot buscar amb un desplaçament de l'aire (airejament o
ventilament) o amb un desplaçament del gra (palejades, traspàs d'una estructura a una
altra). És més difícil de constatar però hi ha alguns exemples a la Mediterrània peninsu-
lar.

Segons alguns autors (BROAABERGER 1979, 6) aquesta oposició entre confinament i reno-
vació és pertinent només en els casos d'emmagatzematge de granes i espigues, i no en les altres
formes que hem esmentat. De tota manera les dades que posseïm ens inclinen a considerar que
aquestes dues formes d'emmagatzematge de cereals, granes i espigues, serien les més utilitzades
en la nostra zona, i per tant l'aplicació d'aquesta sistemàtica ens sembla adient.

Finalment ens ocuparem de les tècniques que no tenen en compte el control atmosfèric,
possiblement més esteses, però de vegades també difícils de constatar. Encara que en aquest punt
es faci alguna referència sobre les possibilitats de detectar arqueològicament les diverses tècniques
d'emmagatzematge, en el següent rastrejarem les troballes arqueològiques localitzades a la plana
occidental i al nordest peninsular en general per observar l'abast de cadascuna d'elles.

1.2.1. Tècniques d'emmagatzematge amb control atmosfèric confinat- les sit-

L'única tècnica tradicional coneguda per mantenir una atmosfera confinada és la de l'ex-
cavació de sitges soterrades (fig. 111.23). La utilització de sitges és coneguda a tot el món però la
comparació directa és molt dificultosa ja que en cada cas individual les variables són molt impor-
tants. Per tant la comparació també es fa difícil en les tècniques prehistòriques i inclus històri-
ques.

En aquest sentit encara que les fonts clàssiques ens informen de la utilització de sitges -
com Tàcit que esmenta les cambres subterrànies precintades amb excrements d'animals a
Alemania, o Plini les sitges precintades amb argila a Hispània (NH 11,18,306) - és necessari utilit-
za Mes amb precaució ja que els autors quan comparen les tècniques estrangeres amb les seves
destaquen principalment les diferències i no les similituds, de manera que la informació que arri-
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ba a nosaltres és sesgada (REYNOLDS 1988, 87).

Tanmateix la informació que es posseeix sobre l'emmagatzematge en sitges és molt supe-
rior al de qualsevol altre tipus, i des de tots els punts de vista, ecològic, etnològic, arqueològic o
històric. Comentarem aquí breument certs aspectes sobre el seu funcionament, construcció i uti-
lització, que ens seran útils per al posterior comentari de les sitges trobades a la plana occiden-
tal (principalment al jaciment de Minferri) i en altres jaciments del nordest peninsular.

Quant al principi científic de funcionament de la conservació del gra en una sitja és bas-
tant simple i conegut: en un contenidor segellat, el gra contìnua el seu cicle de respiració utilit-
zant l'oxigen en l'atmosfera intergranular i tornant el diòxid de carboni. Un cop l'atmosfera és
suficientment anaeròbica el gra aconsegueix un estat latent. Mentre l'atmosfera anaeròbica és
manté, el contingut d'humitat del gra resta llargament inalterable i una temperatura baixa i con-
tinuada inhibeix que contìnui l'activitat de la microflora (REYNOLDS 1979a, 72; 1979b; 1988, 86).

El temps màxim en què aquesta circumstància pot allargar-se i per tant fer durar l'em-
magatzematge del gra és una qüestió debatuda i amb la informació amb que comptem és molt
diversa, de vegades difícil de creure, ja que sobretot està centrada en casos extraordinaris. F. Sigaut
(1978, 7-9; 1979, 16-17) relata diverses experiències contades per agrònoms dels segles XV111 i XIX
que parlen de 30, 80 i fins i tot 130 anys, però que no es poden comprendre bé des del punt de
vista bioquímic. També informacions històriques del Marroc parlen de gra que ha pogut conser-
var-se durant 60 o 100 anys, encara que les dades actuals calculen uns 10 anys si l'indret on es
troba la sitja és bo (LEFÉBURE 1985, 221 ). De tota manera suposem que la majoria del gra emma-
gatzemat seria utilitzat abans de que transcorreguessin aquests 10 anys.

L'inici de la vida d'una sitja comença amb la seva construcció. L'observació de la manera
en què s'excaven aquestes fosses a Argelia ens indica que primer es fa una obertura cilíndrica
d'uns 50-70 cm. de profunditat i una amplada suficient per que passi un home, i posteriorment
se li dóna la forma desitjada (VIGNET-ZUNZ 1979, 215). Coneixem poc sobre el temps invertit en
aquesta tasca però experiències arqueològiques ens parlen de què per excavar una sitja cilíndrica
de mida mitjana es necessiten unes 8 hores, amb dos homes i un pic modern i una pala
(BOWEN-WOOD 1967, 7). Tanmateix un càlcul d'aquest tipus depèn de la geologia del terreny i
de les eines disponibles.

Els terrenys on s'excaven les sitges són variats: argilosos, calcaris, de creta, sorrencs o de
grava (LEFÉBURE 1985, 216; REYNOLDS 1979b; 1988, 85); i el material resultant d'aquesta exca-
vació (sigui argila o un altre) pot aprofitar-se per a les estructures domèstiques, carrers, cons-
trucció de cases o també per omplir altres sitges que no s'utilitzen (REYNOLDS 1979b). Aquest
fet últim pot ser detectat per l'arqueologia. La construcció de la sitja deuria ser realitzada de
manera col.lectìva o pels propietaris d'aquesta en el cas d'emmagatzematge familiar, i en el cas
dels camps de sitges pel guardià, com succeeix al Sud de Tunísia (LOUIS 1979, 205).

La forma que prenen les sitges en excavar-se són variades, com pot observar-se en el recull
de F. Sigaut (1978, 17 fig.B), encara que poden agrupar-se en dues formes bàsiques (REYNOLDS
1979b; 1988, 85): la cilíndrica i la de parets convergents (que engloba les ovoïdes, troncocòniques
° les anomenades també "en rusc" o en forma d'ampolla)

a) les sitges cilíndriques: són més fàcils d'excavar que les de parets convergents i
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sembla que són les més comunes en terrenys sorrencs o amb graves. La manca de con-
vergència de les parets suggereix a alguns autors que es podia utilitzar algun tipus de folre
amb forma d'ampolla, fabricat en cistelleria o d'estera, com els que es trobaren al jaci-
ment anglès de Glastonbury (BOWEN-WOOD 1967, 7, fig. 1, lain, la; REYNOLDS 1979a,
71). La utilització d'un folre d'aquest tipus reduiria el volum de gra que es podia guardar
(BOWEN-WOOD 1967, 14), que de tota manera no es correspondria amb la capacitat
màxima de la fossa, ja que normalment les sitges cilíndriques no s'omplen fins dalt sinó
que es deixa un espai i es fica palla i després terra com al Sud de Tunísia o Líbia (LOUIS
1979, 205; FOLGE 1979, 146).

b) les sitges amb parets convergents: són més difícils d'excavar però guarden millor
el gra, ja que hi ha una major regularitat de la pauta de diòxid de carboni i de tempera-
tura que en les cilíndriques (REYNOLDS 1979a, 75). Tanmateix les experiències de P.
Reynolds han mostrat que amb el temps les sitges de forma cilíndrica tendeixen a tran-
formar-se en sitges de parets convergents, degut a la neteja regular de les parets i els pro-
cesos naturals d'erosió, encara que la seva excavació deliberada seria també comuna. De
la mateixa manera que la cilíndrica, la sitja de parets convergents tampoc no s'omple fins
dalt, sinó que es disposen 10 cm. de palla al cim (VIGNET-ZUNZ 1979, 216). Al recull de
F.Sigaut totes les sitges d'aquest tipus posseeixen un coll que deuria contenir aquesta
palla, la funció de la qual veurem més endavant.

Quant a la conservació del gra segons la forma de la sitja, no sembla que hi hagi una
diferència entre el d'una cilíndrica i el d'una de parets convergents (FOLGE 1979, 146). Per tant
els criteris entre la utilització d'una o altra no estan gaire clars i poden entrar en el domini cul-
tural, encara que tant arqueològicament com etnològica es troben casos on conviuen els dos
tipus. De la mateixa manera la mida de les sitges també és variat i podem trobar grans sitges uti-
litzades per a collites excepcionals, de 4 metres de diàmetre màxim i 6 o 7 d'alçada, que estan
reservades per l'emmagatzematge de blat i, dada important, que poden no omplir-se completa-
ment (AYOUB 1985, 157-159; LEFÉBURE 1985, 216), juntament amb altres de mides mitjanes per
a les collites convencionals.

Un cop excavada la sitja poden adaptar-se tècniques pel reforçament de les parets que aju-
den en la recerca de l'hermétisme per la conservació. Els diferents tractaments de les parets que
han estat examinats empíricament en les experiències de P. Reynolds (1979a, 75; 1979b) tenen
però diversos efectes en les qualitat de l'emmagatzematge:

- la cistelleria tendeix a proveir un ambient ideal pels fongs, però no tan impor-
tant com per distorsionar els resultats. La seva vida es limita a uns 3 anys aproximada-
ment.

- cremar les parets no proporciona efectes significatius contra els fongs, i també té
l'efecte de destruir la forma donada a la sitja ja que fa que caiguin trossos de paret. Per
tant en principi si les formes de les sitges estan arqueològicament ben conservades pot
indicar-nos que no eren cremades.

- forrar-les amb argila no té efectes directes en la colonització del gra per fongs,
però inhibeix el moviment lateral de l'aigua durant les estacions més
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l'entrada de l'aigua de pluja i la sortida del diòxid de carboni. Amb aquesta fi es pot utilitzar qual-
sevol substància maleable i impermeable (REYNOLDS 1979a, 75). Les matèries més utilitzades són
l'argila, barrejada o no amb palla, i la bonyiga. En alguns casos la construcció del tap potser bas-
tant laboriosa, com per exemple al Marroc on s'utilitza a més de la palla i de la buina fresca, una
tapadora de pedra sobre el gra que després és recoberta de palla i finalment de terra (LEFÉBURE
1985,218).

A més es pot cobrir la boca amb alguna estructura que impideixi que la tapadora es mulli.
F.Sigaut (1978, 17 fig.A) presenta 20 maneres diferents de recobrir una sitja: amb elements de
pedra, un simple monticle de terra, de fusta, sostres cònics a una o dues vessants, de planxes, de
canya o d'argila...

En alguns casos, sobretot quan la boca és tapada només amb terra i es tracta d'un camp
de sitges, s'afegeix un element distintiu que es escollit pel propietari, com al Sud de Tunísia
(LOUIS 1979, 205). Tanmateix en alguns casos, quan la sitja està propera als camps de conreu o
isolada, res no ha d'assenyalar la seva presència, i se n'intenta eliminar qualsevol rastre, com per
exemple succeeix en algunes regions d'Algèria (VIGNET-ZUNZ 1979, 215). En aquests casos la sitja
compleix també la funció clara de protecció contra el robatori, encara que els lladres també se les
ingenien per trobar-les...

Un cop omplerta i tapada la sitja les llavors que estan en contacte amb les parets i la boca
tenen unes condicions perfectes per germinar, de manera que en uns 3 a 5 dies es forma una capa
de llavors germinades al voltant del gra i que afavorirà el procés d'anaeròbia (REYNOLDS 1988,
87).

A partir d'aquí s'entra ja en el període de conservació del gra, que pot durar bastants anys,
si les condicions són bones. Per Reynolds (1979b) els prerequisits per a que una sitja funcioni
correctament són: una baixa temperatura durant el période d'emmagatzematge, un tap imper-
meable, una bona producció de diòxid de carboni i un subsòl que naturalment inhibeixi la inun-
dació lateral d'aigua. Alguns d'aquests condicionants eren ja observats pels agrònoms del segle
passat, que consideraven que per a què els cereals es conservessin soterrats calia que tinguessin
un cert estat de sequetat, que les sitges no donessin accés ni a l'humitat ni a l'aire, i que esti-
guessin soterrades, ja que la baixa temperatura no afavoria ni desenvolupava la fermentació, ni
l'activitat i multiplicació dels insectes (SIGAUT 1979, 27).

Per a F. Sigaut les condicions que realment influeixen són la sequetat del gra i l'hermétis-
me de la sitja, que impideix l'entrada de la humitat i l'aire. Però no és suficient amb que es cum-
pleixin aquests requisits, ja que a la sitja el gra absorbeix lentament la humitat del sòl, un 10,7%
en 1 any i 12,21% en 2 anys per al gra del centre, i fins un 19 %, per al del fons i les parets. És
necessari doncs aturar aquest procés abans de què es pugui malmetre, de manera que es poden
aplicar una sèrie de pràctiques, com és la visita anual en la que s'extreu la part superior del gra.
Com l'alteració comença per dalt (per l'obertura de la sitja) l'estat en què es conserva aquest gra
ens indica la possible alteració de la resta. Si està en bon estates torna a ensitjar ràpidament des-
prés d'un breu assecat, si no ho està la sitja es buida completament, s'extén el contingut a terra,
s'aireja i es torna a ensitjar (SIGAUT 1979, 30; 1988, 10-12).

Aquesta pràctica està documentada en diversos indrets. Per exemple en una zona mun-
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tanyosa d'Argèlia, que té una mitjana del 40% de les sitges que s'inunden a l'hivern, si es troba
una sitja anegada es torna a tancar, i quan l'aigua desapareix s'obra, es buida i el gra se seca al
sol. Aquest gra té un sabor agre que és bastant apreciat (V1GNET-ZUNZ 1979, 216). En el nordo-
est d'aquest país la sitja s'obre un any després de tancar-la per verificar que no hagi fermentat, i
si almenys una part ho està es treu tot, es deixa secar al sol, la part feta malbé es dóna a les bès-
ties i la que s'ha pogut salvar es torna a ensitjar (AYOUB 1981, 157-159). Quan el gra emmagat-
zemat és afectat per l'aigua els efectes més remarcables són la infestado de fongs i bactèries, que
poden causar estranyes coloracions vermelles, marronoses o verdes, i també mala olor (REY-
NOLDS 1979b).

En general les tres grans causes de deterioració del gra ensitjatsón (SIGAUT 1978, 51):

- una germinació inoportuna del gra,

- els rosegadors i insectes,

- i els microorganismes responsables de la fermentació, el florit i el podrit, i les
reaccions químiques i enzimàtiques.

L'hermétisme de les sitges sembla doncs indispensable - encara que una estanqueitat
absoluta és impossible - i està clar queja en les pràctiques més antigues hi ha una recerca cons-
cient de l'estanqueitat, de manera que Plini parla ja explícitament del rol de l'absència de l'aire
(SIGAUT 1978, 15). Amb les tècniques tradicionals però, el nivell d'hermétisme de les sitges depe-
nia sobretot de la natura del sòl, en aquest punt hi ha un efecte positiu de la humitat, quan no
és excesiva, ja que un sòl rigorosament sec deixaria passar l'aire, mentre que una certa humitat,
sobretot en l'argila, contribueix a frenar la circulació de gasos (SIGAUT 1979, 32). Quan les con-
dicions del sòl són bones l'únic punt feble pot ser el tap.

En el moment en què es necessita el gra i s'ha de buidar la sitja, s'ha d'anar amb compte
amb l'ambient atmosfèric del seu interior. Es sabut que entre que s'obre una sitja i es pot baixar,
han de transcorre algunes hores. Per tot arreu es deixa la sitja oberta un temps abans de descen-
dre, i encara i així es produeixen accidents (SIGAUT 1978, 15). En un principi sembla que un cop
oberta la sitja tot el gra emmagatzemat en el seu interior ha de ser recuperat i traslladat a d'al-
tres recipients (a menys que es torni a guardar dins), de manera que sembla obligatori buidar-la
d'un sol cop. Les experiències de P.Reynolds (1979a, 73) indiquen que el fet d'obrir una sitja repe-
tidament pot provocar un major detriment per al gra emmagatzemat, ja que en obrir-la s'admet
oxigen i la regeneració del gas incrementa les pèrdues de gra a un nivell ¡unacceptable. Tanmateix
alguns estudis etnogràfics ens informen d'altres tipus de pràctiques, com per exemple certes
comunitats d'Argèlia, en les que d'una sitja se n'extreu només la part necessària per l'alimenta-
ció de 2 o 3 mesos i es torna a tancar (VIGNET-ZUNZ 1979, 216); o al Marroc on una sitja
començada a buidar pot tornar a ser tapada, ficant sobre el gra una xarxa, pedres i terra
(LEFÉBURE 1985, 223).

Aquest és un aspecte també important en la interpretació arqueològica, ja que té relació
directa amb el caràcter de l'emmagatzematge. En el cas d'un buidament total la funció de la sitja
sembla allunyar-se de la utilització domèstica, i tenir un sentit més col.lectiu o amb caràcter
comercial. No obstant això s'han de tenir en compte les pràctiques que acabem de citar, i s'ha de
considerar també que el gra traslladat a d'altres recipients pot ser guardat durant una tempora-
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da, de manera que pot continuar dins l 'àmbit domèstic. De tota manera considerem que l'ex-
tracció paulatina del contingut d'una sitja no deuria ser una pràctica comuna, i si era utilitzada
no es tractava d'una obertura realitzada sovint, sinó en relació amb la capacitat d'emmagatze-
matge de la unitat domèstica, d'uns centenars de litres.

Altres pràctiques que acabem de veure, com l'obertura de la sitja per la vigilància de l'es-
tat del gra contingut ens demostren que aquest fet no posa en greu perill la conservació del cere-
al.

En un altre ordre de coses ens trobem amb altres aspectes com el que succeeix entre dues
utilitzacions d'una mateixa sitja, si no és reomplerta de manera immediata. Alguns arqueòlegs
consideren que es poden prendre mesures de prevenció com seria la de protegir-les a mig o llarg
termini, reomplint-les completament amb terra i material moble, de manera que després seria
més fàcil buidar-les que excavar-ne de noves (VILLES 1981,210). Etnogràficament però sembla que
si no són utilitzades es guarden tapades i buides (AYOUB 1985, 157-158).

En aquest sentit sembla que no hi ha cap raó per suposar que la vida de funcionament
d'una sitja sigui limitada (REYNOLDS 1979a, 75; 1988, 111; BOWEN-WOOD 1967, 14). De tota
manera aquésta es sovint considerada d'uns 10 anys, una escala de temps que s'ha reconegut com
a no demostrada, però que no obstant això és utilitzada significativament en el raonament
econòmic (REYNOLDS 1988, 111). Etnogràficament es documenta que una sitja es reutilitzada
tantes vegades com el seu estat ho permet, i pot durar vàries generacions si és necessari (VIGNET-
ZUNZ 1979, 216; LEFÉBURE 1985,223). En aquest cas el seu abandonament estaria en relació amb
la fragilitat de les parts altes de la sitja. Per P.Reynolds (1979b) les úniques raons perquè una sitja
falli no estan en ella mateixa, sinó en una tapadora defectuosa, una infestado de rossegadors o
una pluja excessiva, a més de raons "rituals" que mai no podrem conèixer, i de les reaccions par-
ticulars dels usuaris davant els fracassos, que també ens són desconegudes. La interpretació de
les sitges britàniques de l'edat del ferro en funció d'actes de protecció de certes deïtats reflexaria
la complexitat d'aquests darrers punts de vista (CUNL1FFE 1992).

Ja hem parlateti un punt anterior de la importància de les diverses qualitats buscades en
el cereal emmagatzemat, però pel que respecta específicament al gra ensirjat, tres són les consi-
derades segons el seu estat de conservació (VIGNET-ZUNZ 1979, 216; LEEÉBURE 1985, 221):

- el gra que ha estat en contacte amb les parets, que s'ha podrit i pot haver-se tor-
nat pols, 3 o 4 cm. de gruix, i que normalment es tira;

- el que està una mica fermentat però menys tocat que l'anterior, i que general-
ment és apreciat i pot ser inclus molt valorat;

- i el del centre de la sitja, el més sec, el conservat més bé.

Etnològicament la informació al respecte és contradictòria, essent els criteris que interve-
nen molt subjectius, i depenents entre altres de la comparació amb els altres procediments de
conservació a llarg termini utilitzats, o de la utilització posterior que s'hagi de fer del gra, o de
'es condicions econòmiques... (SIGAUT 1978, 18).

Ojue les sitges siguin tan utilitzades per l'emmagatzematge de gra arreu del món es pot
comprendre, gràcies als seus bons resultats, el baix percentatge de pèrdues en condicions nor-
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mals, la senzillesa de construcció i utilització, la seguretat que proporciona contra incendis, roba-
toris o depredacions animals, i també el pot espai físic que ocupa quan es troba dins la zona d'ha-
bitació. Si bé no hem d'oblidar que no totes les sitges tenen perquè ser utilitzades per gra, sinó
que poden ser utilitzades també per altres productes com fruits, llegums, salaons, que necessiten
igualment l'abric de la llum i de les variacions de temperatura, i també el farratge destinat als ani-
mals durant l'hivern (SIÛAUT 1978, 34; VILLES 1981, 210).

És erroni doncs assumir que totes les fosses similars morfològicament a les sitges eren uti-
litzades per gra o aliments, ja que existeixen altres usos que poden ser considerats, com per exem-
ple (REYNOLDS 1979b): el salat de carn, encara que serien necessàries grans quantitats de sal;
l'emmagatzematge d'aigua (sitges enlluïdes d'argila); el curtit pells; el tenyit; o el tractament de
l'argila pels ceramistes.

Í.2.2. Tècniques d'emmagatzematge amb control atmosfèric no confinat: la
renovació de l'aire

Com ja hem comentat més amunt l'emmagatzematge en atmosfera renovada utilitza l'ai-
re per aturar la fermentació i altres problemes que hi pot haver en una massa de gra emmagat-
zemat, de manera que circuli lliurament entre el gra. Aquest mètode és apropiat sobretot en con-
dicions bastant fredes o seques, s'utilitza principalment en les granes conservades en espigues, i
és bastant infreqüent en altres formes com en gra o garbes (SIGAUT 1988a, 8-9) (fig. I11.23).

No ens extendrem gaire en aquest sistema, ja que és desconegut a la plana occidental, i
poc habitual en el nordest de la península Ibèrica, sobretot per les troballes arqueològiques, enca-
ra que darreres excavacions ens donen alguns exemples com veurem més endavant (per exemple
el jaciment de la Moleta del Remei).

Un exemple etnogràficament ben conegut d'aquest tipus d'emmagatzematge són els
hórreos del nord i nordoest peninsular, que emmagatzemen espigues o panícules de cereals ves-
tits (GÓMEZ 1981; SIGAUT 1981, 173-174). Estructures d'aquest tipus són també conegudes
arqueològicament a Centre Europa.

L'aspecte essencial que ens interessa retenir d'aquesta tècnica d'emmagatzematge és la
forma en que es conserva el gra: en espigues, amb un accés natural de l'aire mitjançant edificis
elevats, finestres o forats de ventilació, com serien els hórreos, i rarament amb ventilació artifi-
cial; o a l'engrós, directament sobre el terra del graner i amb palejades periòdiques, encara que
no coneixem l'antiguetat d'aquest sistema i sembla ser bastant marginal.

També és interessant d'assenyalar que no totes les estructures elevades i aïllades del terra
poden ser directament identificades com a hórreos, ja que, per exemple en el nordoest de la
península existeixen aquest tipus d'estructures, no ventilades, i que poden ser utilitzades també
com a graners (però sense atmosfera renovada) o simplement com a rebosts o magatzems de tot
tipus productes alimentaris o no (SIGAUT 1988a, 10).
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