
1 Introducció

Des del neolític la ramaderia és una de les ac-
tivitats econòmiques principals a Catalunya. 
Tradicionalment s’ha considerat que l’ecologia 
té un paper fonamental en les pràctiques rama-
deres i n’és el principal condicionant (p. ex.: 
Davis, 1981). Aquest treball ofereix una síntesi 
sobre l’evolució de les pràctiques ramaderes a 
Catalunya entre el bronze final (1300 aC) i l’an-
tiguitat tardana (segle vii d. n. e.). L’objectiu 
d’aquesta recerca és caracteritzar els condici-
onants que poden haver provocat/incentivat 
canvis o afavorit continuïtats segons el període. 
L’objectiu últim és caracteritzar l'evolució de 
la producció ramadera a Catalunya al llarg del 
temps i, sobretot, entendre com els canvis en 
la composició dels ramats es relacionen amb 
els canvis en els models econòmics i socials. 
Aquesta recerca s’emmarca en el projecte euro-
peu ZooMWest (ERC-StG-716298), que analit-
za la relació entre les pràctiques ramaderes i el 

context sociopolític a partir de la combinació 
i integració de dades arqueològiques, arque-
ozoològiques i químiques (isòtops d’estronci 
i oxigen, i ADN antic). Finalment, destacar 
que aquesta ponència es va fer en representa-
ció de l’Associació Catalana de Bioarqueologia 
(ACBA).

2 Materials i mètodes d’anàlisi

Per comprendre l’evolució i els canvis de les 
estratègies ramaderes ens hem basat en els 
percentatges de representació de la tríada do-
mèstica (bovins, caprins i suins) des de l’edat 
del bronze fins a l’antiguitat tardana. Això ha 
permès: 1) caracteritzar les pràctiques rama-
deres a diferents zones de Catalunya –plana 
occidental, costa nord, costa central i costa 
sud (figura 0)– i 2) detectar els canvis que es 
produeixen al llarg del temps a les diferents 
zones. En aquest sentit, Catalunya ofereix una 
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àrea d’estudi idònia, ja que les diferents zones 
tenen condicionants climàtics similars (tot i les 
variacions d’humitat entre la costa i la plana 
occidental). Això permet avaluar millor el pes 
dels factors socioeconòmics i culturals enfront 
les condicions climàtiques en la configuració 
de les estratègies ramaderes.

La disponibilitat de dades a les diferents 
àrees geogràfiques és desigual i no ha permès 
cobrir la totalitat dels àmbits territorials. Les 
dades disponibles es concentren principalment 
a les franges del litoral i el prelitoral i al nord-
est i, en menor mesura, a les comarques occi-
dentals, i sent especialment pobres a la zona 
del sud-oest.

Seguint la divisió administrativa actual de 
Catalunya hem agrupat els jaciments en quatre 
zones delimitades en funció de la seva coherèn-
cia ecològica, climàtica i geogràfica (figura 0):

1. Plana occidental catalana (PO): abasta 
els territoris que s’estenen al voltant del curs 
inferior del Segre i els seus afluents, i inclou les 
comarques actuals de l’Urgell, les Garrigues, el 
Segrià, el Baix Cinca, el Pla d’Urgell, part de la 
Noguera i la Llitera.

2. Costa sud (CS): agrupa els territoris del 
tram final de la vall de l’Ebre, la conca del Sé-
nia i el tram final de la vall del Segre, i comprèn 
les comarques actuals de la Terra Alta, el Baix 
Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià i el Priorat. 

3. Costa central (CC): dins d'aquesta àrea 
hem tractat conjuntament la zona del litoral i 
prelitoral al sud de Barcelona (Baix Penedès, 
Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp i Conca de 
Barberà), i la zona del litoral i prelitoral cen-
tral (Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Bar-
celonès, Maresme, Vallès Occidental i Vallès 
Oriental).

4. Costa nord (CN): en aquesta zona hem 
inclòs les comarques de l’Alt i Baix Empordà, 
el Gironès, la Selva, el Pla de l’Estany i la Gar-
rotxa.

El principal criteri de selecció de les zones 
ha estat la seva coherència geogràfica i la cultu-
ra material, atenent també la disponibilitat de 
jaciments per a cada període. En aquest sentit, 
les comarques interiors com Osona, el Bages 
o el Berguedà, entre d’altres, no s’han pogut 
considerar globalment en aquest treball, tot i 

que s’han inclòs puntualment alguns jaciments 
propers a les zones d’estudi (Vegeu zones amb 
línies discontínues a la figura 0).

La selecció del marc temporal (del bronze 
final a l’antiguitat tardana) ha permès analitzar 
els canvis socioeconòmics en una forquilla de 
temps prou àmplia, caracteritzada per l’aug-
ment de la integració econòmica i l’economia 
política (Sanmartí, 2001) del Bronze final fins 
a l’època romana, i una disminució posterior a 
l’antiguitat tardana. La taula 1 detalla els perí-
odes cronològics i les abreviatures utilitzades 
al llarg del treball.

Les dades utilitzades per a síntesi procedei-
xen d’estudis publicats, memòries i informes 
inèdits de més de 10 anys (2009 o anteriors), 
dades inèdites pròpies i estudis realitzats en el 
marc del projecte ZooMWest. Amb l’objectiu 
de focalitzar aquest treball en l’ús econòmic 
dels animals, només s’han considerat conjunts 
procedents de contextos d’hàbitat i l’anàlisi de 
la presència/abundància dels tàxons. Per aquest 
motiu, s’ha dut a terme una selecció estricta 
dels conjunts (vegeu la taula 2), i se n’ha exclòs 
els procedents de santuaris, llocs de culte, ocu-
pacions estacionals i assentaments de caràcter 
militar. Tampoc s’han tingut en compte els 
conjunts amb forquilles cronològiques massa 
àmplies, els contextos amb material residual 
i els dipòsits especials/rituals. Per tal d’evitar 
biaixos o la sobrerepresentació en el nombre de 
restes s’han deixat de banda els conjunts sota 
paviment, o altres animals dipositats sencers 
i en connexió anatòmica. A banda de l’origen 
tafonòmic i la bona datació de les restes, s’han 
seleccionat els conjunts amb un nombre de res-
tes determinades (NRD) de la tríada domèstica 
–bovins (Bos taurus), caprins (Ovis aries / Ca-
pra hircus) i suins (Sus domesticus)– igual o 
superior a 110 restes determinades (equivalent 
al NISP de Grayson, 1984). Segons els criteris 
de selecció establerts, per a aquest treball s’han 
emprat un total de 100 conjunts faunístics (To-
tal NRD = 88.860) i se n’han descartat 27 
(Total NRD = 5.776) (taula 2). Finalment, per 
tal d’agilitzar la lectura, s’ha optat per detallar 
les referències bibliogràfiques específiques al 
context arqueològic i als estudis arqueozoolò-
gics de cada jaciment, dins la taula 2.
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Figura 0. Mapa amb la localització dels jaciments i els conjunts que s’esmenten en el text.

Taula 1. Períodes cronològics i abreviatures utilitzades en el text.

Períodes Subperíodes Abreviatures Cronologia
Edat del Bronze Bronze antic BA 3500-2500 a.n.e

Bronze mitjà BM 2500-1500 a.n.e
Bronze final BF 1500-X a.n.e

Edat del Ferro 1a Edat del ferro F1 IX-VII a.n.e
Ibèric antic IA VI-V a.n.e
Ibèric ple IP IV-III a.n.e
Ibero-romà IR II-I a.n.eÈpoca Romana
Romà alt imperial RAI I-III d.n.e
Romà baix imperial RBI IV-V d.n.e 

Antiguitat tardana Antiguitat tardana AT VI-IX d.n.e
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Taula 1. Períodes cronològics i abreviatures utilitzades en el text.

Períodes Subperíodes Abreviatures Cronologia
Edat del Bronze Bronze antic BA 3500-2500 a.n.e

Bronze mitjà BM 2500-1500 a.n.e
Bronze final BF 1500-X a.n.e

Edat del Ferro 1a Edat del ferro F1 IX-VII a.n.e
Ibèric antic IA VI-V a.n.e
Ibèric ple IP IV-III a.n.e
Ibero-romà IR II-I a.n.eÈpoca Romana
Romà alt imperial RAI I-III d.n.e
Romà baix imperial RBI IV-V d.n.e 

Antiguitat tardana Antiguitat tardana AT VI-IX d.n.e

Taula 2. Jaciments que s’esmenten en el treball.

Taula amb els conjunts seleccionats per a l’estudi. 

Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

PO Minferri Aldea dispersa 
amb sitges

BM 1009 Gómez, 2000; Nieto 
Espinet et al., 2014;  
Nieto Espinet, 2018 *

Equip Minferri, 1997; 
Alonso i López, 2000

PO Vincamet Poblat clos BF 106 Nieto Espinet, 2002 Moya et al., 2005

PO Vilot de Montagut 
0 I II III

Poblat obert BF 324 Gómez, 2000 López Melción, 2000

PO Carretelà Poblat clos BF 393 Albizuri i Colomer, 
2001-2002

Maya et al., 2001-2002

PO Cova Punta Farisa Abric BF 176 Albizuri i Nadal, 1993 Maya et al., 2001-2002; 
Maya et al., 1993

PO Zafranales Poblat clos BF 532 Castaños, 1988 Montón, 2000

CC Can Filuà Aldea dispersa 
amb sitges

BM 326 Albizuri, 2006 Terrats, 2008; Martí et al., 
1995

CC Can Roqueta TR Aldea dispersa 
amb sitges

BF 310 Piña i Saña, 2004 Carlús et al., 2002; 2007; 
2008

CC Can Roqueta CRV Aldea dispersa 
amb sitges

BF 316 Albizuri, 2008 Carlús et al. 2007; 2008

CC Can Gambús 3 Aldea dispersa 
amb sitges

BF 106 Orri, 2005-2006 Codina i Artigues, 2006

CN St. Martí d'Empúries Aldea dispersa BF 137 Casellas, 1999a Esteba i Pons 1999; 
Aquilué et al. 2000; 
Aquilué et al. 2002

CN Fonollera Aldea dispersa BF 1315 Estévez,1997; 
Colomer, 1989; 
Albizuri, 2018

Pons, 1977; Pons i Tarrús, 
1980; Pons, 1984

PO La Pedrera IV V VI VII Poblat fortificat F1 343 Miró, 1989 Gallart i Junyent, 1989

PO Tossal del Molinet I II Poblat obert F1 560 Gómez, 2000 López Melción, 2000

PO Vilars 0 I Poblat fortificat F1 627 Miró, 1992; Nieto 
Espinet, 2012

Alonso et al., 1996; 
Alonso et al., 1998; López 
Melción 2000; GIP,  2003; 
Junyent et al. 2009
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Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

CS Sant Jaume Mas 
d'en Serrà

Residència 
aristocràtica

F1 394 Font, 2016 Garcia i Rubert et al., 
2005; Garcia i Rubert, 
2009;  Garcia et al., 2014; 
Garcia i Rubert et al., 2016

CS Barranc de Gàfols 1 Aldea dispersa F1 166 Albizuri i Nadal, 1999 Sanmartí et al., 2000

CS Barranc de Gàfols 2 Poblat obert F1 1101 Albizuri i Nadal, 1999 Sanmartí et al., 2000

CS Puig de la 
Misericordia

Poblat fortificat F1 854 Castaños, 1994 Oliver, 1994; Oliver, 1996

CS Puig de la Nau Poblat fortificat F1 321 Castaños,1995 Oliver, 1999; Díes, 2006

CC Can Roqueta DIASA Aldea dispersa 
amb sitges

F1 307 Casellas et al. 1999 Carlús et al., 2002; 2007

CC Sitges UAB Aldea dispersa 
amb sitges

F1 98 Albizuri et al.,1985; 
Albizuri et al., 2010 

Francès, 1995

CC Turó Font de la 
Canya 0

Camp de sitges F1 208 Valenzuela Lamas, 
2008

Asensio et al., 2008a; 
López et al. 2015

CN St. Marti Empúries Poblat obert? F1 1073 Casellas, 1999a; 
Albizuri, 2018

Castanyer et al. 1999a; 
Santos 2007

PO Tossal del Molinet III Poblat obert IA 220 Gómez, 2000 López Melción, 2000

PO Vilars II Poblat fortificat IA 2968 Miró, 1992; Nieto 
Espinet, 2012

Alonso et al., 1996; 
Alonso et al., 1998; López 
Melción 2000; GIP,  2003; 
Junyent et al. 2009

CS Puig de la Nau Poblat fortificat IA 3106 Castaños, 1995 Oliver, 1999; Díes, 2006

CC Alorda Park 2a Residència 
aristocràtica

IA 509 Valenzuela Lamas, 
2008

Asensio et al., 2005

CC Ca n'Oliver 1 Poblat fortificat IA 332 Albizuri, 1990; 
Albizuri et al. 2010

Francès i Guardia, 2011

CC Turó Font de la 
Canya 1

Camp de sitges IA 232 Valenzuela Lamas, 
2008

Asensio et al., 2008a; 
López et al. 2015

CC Can Gambús 3 Camp de sitges IA 168 Orri, 2005-2006 Codina i Artigues, 2006

CN Illa d'en Reixach 2 3 Urbà IA 131 Casellas, 1999b Martín et al., 1999

CN St. Sebastià de la 
Guarda

Poblat fortificat IA 3997 Colominas, 2017 Burch et al., 2003

CN St. Martí Empúries Poblat obert? IA 338 Casellas, 1999b Castanyer et al. 1999b; 
Sanmartí, 2001: 111

PO Olius Camp de sitges IP 1535 Colominas et al., 
2017

Asensio et al., 2008b

PO Molí d'Espígol Urbà IP 2280 Colominas, 2017 Principal et al., 2010; 
Principal et al., 2012

PO Sigarra Urbà IP 563 Nieto Espinet, 2013 Salazar, 2012; Salazar et 
al., 2013-2014

PO Vilars III IV Poblat fortificat IP 110 Miró,1992; Nieto 
Espinet, 2012

Alonso et al., 1996; 
Alonso et al., 1998; López 
Melción 2000; GIP,  2003; 
Junyent et al. 2009

CS Moleta del Remei 
1 2

Poblat fortificat IP 1364 Albizuri i Nadal, 1999 Gracia et al., 2000

CC Alorda Park 2b Residència 
aristocràtica

IP 692 Valenzuela Lamas, 
2008

Asensio et al., 2005

CC Ca n'Oliver 2 3 Poblat fortificat IP 1939 Albizuri, 1990; 
Albizuri et al. 2010

Francès i Guardia, 2011

CC Penya del Moro Poblat fortificat IP 1136 Miró i Molist, 1982 Barberà et al, 1982; Barrial 
et al. 1986
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Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

CC Can Bartomeu Camp de sitges IP 1061 ZooMWest, 2018* Pou, 2010

CC Olèrdola 1 Poblat fortificat IP 123 Valenzuela Lamas, 
2008

Molist et al., 2006; 
Valenzuela Lamas 2008

CC Sant Boi (Pl. 
Constitució)

Especialitzat / 
Mina

IP 358 Molinas Amorós, 
2006

Esteban i Prida, 2006-2007

CC Turó del Vent 1 2 Camp de sitges IP 1814 Oliva,1998; Oliva, 
2000

López et al.,1982; Bosch et 
al.,1985

CC Turó Font de la 
Canya 2 3

Camp de sitges IP 586 Valenzuela Lamas, 
2008

Asensio et al., 2008a; 
López et al. 2015

CN  Esquerda Poblat fortificat IP 394 Buxó i Martí 1994 Ollich i Rocafiguera, 1991; 
Ollich i Rocafiguera,1994

CN Mas Castellar Pontós Camp de sitges IP 904 Colominas, 2013 Pons, 2002; Pons et al. 
2005; Pons et al. 2006

CN Mas Castellar Pontós 
Fortificat

Poblat fortificat IP 2033 Colominas, 2013 Asensio i Pons, 2009; Pons 
et al., 2016

CN Saus Camp de sitges IP 434 Colominas et al. 2017 Casas i Soler, 2013a

CN St. Julià de Ramis Poblat fortificat IP 510 Colominas et al. 2017 Burch, 1994

CN Illa d'en Reixach 4 
5 6

Urbà IP 2467 Casellas, 1999b Martín et al., 1999

CN Bosc del Congost Camp de sitges IP 108 Colominas i Saña, 
2009

Agustí et al., 1998

CN Gou Batlle Periurbà IP 639 Valenzuela Lamas et 
al., 2017

Martín et al., 2008

CN Ciutadella de Roses Urbà IP 180 Montero, 2000 Martín, 1982

PO Sigarra Urbà IR 172 Nieto Espinet, 2013 Salazar 2012; Salazar et al. 
2013-2014

CS Torre Cremada Poblat fortificat IR 110 Lignereux i Périn, 
2006

Moret, 2012

CC Can Feu Camp de sitges IR 1177 Mañosa, 1990 Martínez et al., 1988; 
Martín et al., 1988

CC Burriac Urbà IR 264 Albizuri i Colomer, 
1998

Sinner, Jané, 2016

CC Olèrdola 2 Poblat fortificat IR 318 Valenzuela Lamas, 
2008

Molist et al., 2006; 
Valenzuela Lamas 2008

CC Can Roqueta TR Camp de sitges IR 803 Piña i Saña, 2004 Carlús et al., 2002

CC Can Bartomeu Camp de sitges IR 462 ZooMWest, 2018* Pou, 2010

CC Sant Boi (Pl. 
Constitució)

Vil·la? IR 370 Molinas Amorós, 
2006

Esteban i Prida, 2006-2007

CN Mas Castellar Pontós Camp de sitges IR 1264 Colominas, 2017 Pons, 2002; Pons et al. 
2005; Pons et al. 2006

CN Olivet d'en Pujol Vil·la IR 1017 Colominas , 2013 Casas, 1989; Casas et al., 
2013b

CN Mas Gusó Vil·la IR 889 Colominas et al. 2017 Casas i Soler, 2011

CN St. Julià de Ramis Poblat fortificat IR 495 Colominas, 2017 Burch, 1994

CN Bosc del Congost Camp de sitges IR 621 Colominas i Saña, 
2009; Colominas i 
Saña, 2009b

Agustí et al., 1998

CN St. Sebastià de la 
Guarda

Poblat fortificat IR 1043 Colominas et al. 2017 Burch et al., 2003

PO Ilerda   (C/ Bafart i C/ 
Magdalena)

Urbà RAI 585 Casellas, 1990a; 
Casellas 1990b

Junyent i Pérez, 2003; Gil 
et al. 2001
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Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

CC Baetulo Urbà RAI 1207 Colominas, 2013 Guitart i Padrós, 1991

CC Torre Llauder Vil·la RAI 363 ZooMWest, 2018* Ribas, 1972

CC Can Feu Vil·la RAI 130 Mañosa, 1990 Martínez et al., 1988; 
Martín et al., 1988

CC Sant Boi (Pl. 
Constitució)

Vil·la RAI 1499 Molinas Amorós, 
2006

Esteban i Prida, 2006-2007

CC Vilarenc Vil·la RAI 153 Valenzuela Lamas, 
2012 

Revilla i Pou, 1998-1999; 
Revilla, 2001; Revilla 
i Llorens 2002-2004; 
Llorenç, 2007; Jornet i 
Revilla, 2008

CC Antigons Vil·la RAI 537 Valenzuela Lamas, 
2010

Capdevila i Massó, 1976-
1977; Prevosti, 2013

CC La Llosa Vil·la RAI 334 Padrós i Valenzuela 
Lamas, 2010; 
Valenzuela Lamas, 
2010

García et al., 2001; 
Ramón, 2007

CC El Vinyet Vil·la RAI 540 Colominas et al., 
2017

García Targa i Revilla, 
1998; Revilla i García 
Targa, 2007

CN Empúries Urbà RAI 2235 Buxó et al., 2007; 
Colominas, 2017; 
ZooMWest 2018 *

Aquilué et al., 2004; 
Aquilué et al., 2007; 
Aquilué et al. 2010

CN Tolegassos Vil·la RAI 6488 Casas i Soler Fusté, 
2003;  Colominas et 
al., 2017

Casas, 1989; Casas i Soler, 
2003

CN Vilauba Vil·la RAI 1907 Colominas, 2013; 
Colominas et al. 2017

Castanyer et al., 2015

CN Ermedàs Especialitzat / 
bòbila

RAI 272 Colominas , 2013; 
Colominas i Saña, 
2009b

Castanyer et al., 2005b

PO Ilerda (C/ Bafart) Urbà RBI 105 Casellas, 1990a; 
Casellas 1990b

Junyent i Pérez, 2003; Gil 
et al. 2001

CC Can Cruzate Urbà (domus) RBI 289 ZooMWest, 2018* Medina i Pou, 2010

CC Sant Boi (Pl. 
Constitució)

Establiment 
rural? (sitges)

RBI 371 Molinas Amorós, 
2006

Esteban i Prida, 2006-2007

CC Tarraco Urbà RBI 345 Miró, 1989 Dupré,1989

CC Vinyet Vil·la RBI 540 Colominas et al., 
2017

García Targa i Revilla, 
1998; Revilla i García 
Targa, 2007

CC Torre Llauder Vil·la RBI 1077 ZooMWest, 2018* Clariana i Járrega, 1994

CC Antigons 
Nymphaeum

Vil·la RBI 108 Valenzuela Lamas 
2010

Capdevila i Massó, 1976-
1977; Prevosti, 2013

CC La Llosa Establiment rural RBI 281 Padrós i Valenzuela 
Lamas, 2010; 
Valenzuela Lamas, 
2010

García et al., 2001; 
Ramón, 2007

CN Ametllers Vil·la RBI 251 Colominas i Saña, 
2009b

Codina et al., 2004; 
Jiménez i Palahí, 2005

CN Vilauba Vil·la RBI 638 Colominas, 2013; 
Colominas et al., 
2017

Castanyer et al., 2015

CC Santa Margarida Eclesiàstic AT 860 Valenzuela Lamas i 
Navarro, 2007

Navarro i Mauri, 1992
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Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

CC Mallols Establiment rural 
/Camp de sitges

AT 1684 Nadal i Estrada, 
2007b

Francès, 2007

CC Solana Establiment rural 
/Camp de sitges

AT 1400 Estrada i Nadal, 2007 Barrasetas, 2003; 
Barrasetas, 2007

CC Can Gambús 1 Establiment rural 
/Camp de sitges

AT 8125 Molina Vallmitjana, 
2006

Roig i Coll Riera, 2006

CC Iluro VI VII Urbà AT 1569 Orri i Estrada, 2004 Medina i Pou, 2010; 
Clariana, 2017

CC Torre Llauder Establiment rural AT 1992 ZooMWest, 2018* Prevosti i Clariana, 1992; 
Clariana i Prevosti, 1994

CN Empúries Establiment rural AT 223 Colominas et al., 
2017

Aquilué, 2008

CN Vilauba Establiment rural AT 718 Colominas, 2013; 
Colominas et al. 2017

Castanyer et al., 2015

CN Aubert Establiment rural 
/Camp de sitges

AT 195 Folch i Gibert, 2010 Folch i Gibert, 2014

90359

Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

PO La Pedrera VIII IX Poblat fortificat BF 41 Miró, 1989 Gallart i Junyent, 1989

CC Camp Cinzano Aldea dispersa 
amb sitges

BA 95 Orri, 2007 Amorós, 2008

CN Mas Xirgu Aldea dispersa 
amb sitges

BF 80 Albizuri (2018) Orri, 2010

CN Bauma del Serrat del 
Pont

Abric BF 208  Alcalde et al. (1994)  Alcalde et al. (1994); 
Alcalde et al., 2002

CN  Bauma del Serrat 
del Pont II2a II2b

Abric BF 549 Albizuri, 2018  Alcalde et al. (1994); 
Alcalde et al., 2002

CS Turó del Calvari Cultual F1 73 Font, 2016 Bea et al., 2005

CS Tossal del Moro de 
Pinyeres 1

Poblat fortificat F1 24 Miró i Núria Molist, 
1990

Artega et al., 1990

CS Aldovesta Residència 
aristocràtica

F1 35  Albizuri i Nadal, 1999 Mascort et al., 1991

CN Fonollera Aldea dispersa 
amb sitges

F1 72 Estévez,1997; 
Colomer, 1989; 
Albizuri, 2018

Pons, 1977; Pons i Tarrús, 
1980; Pons, 1984

CN Mas Gusó Poblat obert? F1 165 Albizuri, 2018 Casas, 2001; Casas i Soler, 
2011

CN Camp Gran-Camp 
d'en Pitu Porrusia

Aldea dispersa 
amb sitges

F1 31 Albizuri, 2018 Monguiló et al., 2010

PO La Pedrera II III Poblat fortificat IA 42 Miró, 1989 Gallart i Junyent, 1989

CC Puig Castellar 1 Poblat fortificat IA 51 Nadal i Estrada, 2003 Ferrer i Rigo, 2003

CN La Bauma del Serrat 
del Pont  II1

Abric IP 560 Alcalde et al. (1994) Alcalde et al., 1994

PO Roques del Sarró Poblat fortificat IP 10 Miró, 1996 Equip Sarró, 2000

PO Estinclells Poblat fortificat IP 89 Valenzuela Lamas, 
2010b

Asensio et al., 2006b

CS Coll del Moro III Poblat fortificat IP 73 Font, 2016 Rafel et al., 2015; Jornet 
et al., 2016

CC Les Guàrdies Establiment rural IP 99 Valenzuela Lamas  
et al., 2010

Asensio et al. 1998; 
Sanmartí i Santacana, 
2005
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El càlcul de les proporcions relatives de la 
tríada domèstica s’ha establert a partir del 
NRD. Tot i que està sotmès a diversos biaixos 
sistemàtics (vegeu Ringrose, 1992), aquesta 
unitat de quantificació és emprada per la majo-
ria d’especialistes i és fàcil de calcular per ava-
luar la freqüència relativa de diferents espècies. 

Els perfils d’edat de mort ofereixen una in-
formació fonamental per comprendre la gestió 
ramadera, però la utilització de diferents mè-
todes de determinació de l'edat per part dels 
diferents especialistes, així com la desigualtat  
en la disponibilitat d'aquestes dades en els di-
ferents treballs, dificulta la comparació directa 
de resultats. Per aquest motiu no es tindran en 
compte en aquest treball.

Pel que fa al tractament estadístic de les da-
des, s’ha emprat l’anàlisi de correspondències 
per visualitzar les correlacions entre els valors 
de la tríada domèstica (BOTA: bovins, SUDO: 
suids, OC: caprins) i la tipologia de jaciments 
(A: Abric; AD: Aldea dispersa; ADS: Aldea 
dispersa amb sitges; CS: Camp de sitges; E: 
Eclesiàstic; EB: Especialitzat/Bòbila; EM: Es-
pecialitzat/Mina; ER: Establiment rural; ER/
CS: Establiment rural/Camp de sitges; PU: 
Periurbà; PC: Poblat clos; PF: Poblat fortificat; 
PO: Poblat obert; RA: Residència aristocràtica; 

UR: Urbà; V: Vil·la.) en vuit intervals tempo-
rals (BR: edat del bronze, F1: primera edat del 
ferro, IA: ibèric antic, IP: ibèric ple, IR: ibero-
romà, RAI: romà alt imperi, RBI: romà baix 
imperi, AT: antiguitat tardana). També s’han 
emprat els histogrames a partir dels percentat-
ges relatius de representació dels tres taxons, 
calculant també els intervals de confiança per 
a cada resultat.

Per tal de garantir la màxima precisió en la 
localització dels jaciments i les zones d’estudi 
cada jaciment s’ha integrat en un sistema d’in-
formació geogràfic d’accés obert (QGIS).

3 Resultats

3.1. El bronze final (segles xiii-x a. n. e.) 

El bronze final mostra una dualitat important 
de tipologies de poblament entre les zones. 
D’aquesta manera, mentre que a les zones lito-
rals sembla que hi ha una continuïtat dels mo-
dels d’hàbitat anteriors (aldees a l’aire lliure amb 
sitges, fons de cabana i fosses, cabanes aïllades, 
etc.) (Francès, 2005: 60), a la PO s’observa com 
la proliferació d’assentaments amb estructures 
més estables que es tradueix amb l’aparició dels 

* dades inèdites pròpies analitzades en el marc del projecte ZooMWest (ERC-StG 716298).

Zona Jaciment Tipus jaciment Períodes NRD 
triada

Ref.  
arqueozoològiques

Ref. arqueològiques i 
contextuals

CC Puig Castellar 2 Poblat fortificat IP 75 Nadal i Estrada, 2003 Ferrer i Rigo, 2003

CC Mas d'en Gual Establiment rural IP 34 Valenzuela Lamas  
et al., 2010

Asensio et al. 1998; 
Sanmartí i Santacana, 
2005

PO Monteró Militar IR 481 Moreno Campos i 
Saña, 2017

Principal et al., 2015

PO Rosella Establiment rural 
/camp de sitges

IR 83 Nieto Espinet, 2013 Escala et al., 2010

CS Puig de la 
Misericordia 

Poblat fortificat IR 57 Castaños, 1994 Oliver, 1994; Oliver, 1996

CC Camp de les Lloses Militar IR 2548 Valenzuela Lamas, 
2003;  Colominas 
2017:11

Duran et al., 2015

CC Puig Castellar 3 Poblat fortificat IR 96 Nadal i Estrada, 2003 Ferrer i Rigo, 2003

CC Can Cruzate Urbà (domus) RAI 25 ZooMWest, 2018* Medina i Pou, 2010

CN Collet de Sant Antoni Vil·la RAI 80 Saña i Tornero, 2005; 
Colominas i Saña, 
2009b

Nolla et al., 2002

5776
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Figura 1. Bronze final
1. Cova Punta Farisa; 2. St. Martí d’Empúries; 3. Vilot de Montagut; 4. Fonollera; 5. Can Filuà; 6. Can Gambús 3; 
7. Can Roqueta CRV; 8. Can Roqueta TR; 9. Minferri; 10. Carretelà; 11. Vincamet; 12. Zafranales. 
PA/CS: poblat a l’aire lliure/camp de sitges, P: poblat, PC: poblat clos.

primers poblats closos (López Melción, 2000; 
Albizuri [et al.], 2011). 

Exceptuant la zona de la CS, la resta de zo-
nes han lliurat un nombre d’efectius impor-

tant. En total s’han seleccionat 12 conjunts (to-
tal de NRD triada = 5.050) dels 17 disponibles 
(figura 1 i taula 2), uns pocs corresponents al 
bronze antic-mitjà (Minferri i Can Filuà) i la 
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resta al bronze final. Tal com hem comentat 
anteriorment, s’han descartat els jaciments que 
no tenien un mínim de 110 restes. En el cas de 
la Bauma del Serrat del Pont (CN), el conjunt 
s’ha descartat perquè sembla que correspon a 
una ocupació de tipus estacional en què hi pot 
haver una sobrerepresentació de porc.

Els resultats obtinguts a partir dels percen-
tatges de la tríada (figura 1 superior) mostren 
una diversitat important entre zones, però 
també entre els diferents jaciments arqueo-
lògics. Es constata el predomini dels caprins 
als jaciments de la PO, i uns percentatges més 
elevats de bovins i suids al litoral català –CC 
i CN. En treballs anteriors (p. ex.: Albizuri 
[et al.], 2010: 162; Nieto Espinet, 2012: 43) ja 
s’havia constatat que, durant aquest període, 
la PO presentava uns percentatges molt elevats 
de caprins respecte a les altres zones, així com 
un perfil similar a tots els jaciments. Aquesta 
tendència es desmarca de les zones costaneres, 
on els conjunts presenten percentatges més he-
terogenis.

Per al bronze antic-mitjà, i malgrat que no-
més disposem de dos jaciments, s’observen uns 
perfils molt diferents entre ells. En aquest mo-
ment, tant les zones d’interior (López Melción, 
2000) com les del litoral català (Terrats, 2010) 
es caracteritzen per tenir aldees disperses, amb 
cabanes. El càlcul de la freqüència d’espècies 
mostren com el jaciment de Can Filuà (CC) es 
caracteritza pels alts percentatges de bovins, 
mentre que el de Minferri (PO) presenta un 
clar domini dels caprins. Aquesta diversitat en 
els perfils de la tríada contrasta amb la simili-
tud tipològica d'aquests hàbitats.

Els últims moments de l’edat del bronze (se-
gles xi-x a. n. e.) han proporcionat un nombre 
molt més important de jaciments i conjunts, 
que evidencien una continuïtat en les tendèn-
cies respecte al bronze antic-mitjà (figura 1 
central). Però el tret diferenciador del bronze 
final és que es documenta una dualitat de po-
blament entre les zones litorals de Catalunya 
i les de la plana occidental. A les zones lito-
rals continuen els models d’hàbitat anteriors 
(aldees disperses amb sitges, fons de cabana 
i fosses, cabanes aïllades, etc. (Francès, 2005: 
60)), mentre que a la PO proliferen assenta-

ments amb estructures més estables, s’inten-
sifiquen els contactes exteriors i apareixen els 
primers poblats closos en altura (p. ex.: Genó, 
Vincamet, Carretelà i Zafranales) (Junyent [et 
al.] 1994; López Cachero, 1999; López Mel-
ción, 2000), així com necròpolis de cistes tu-
mulars. Tot plegat origina un procés cultural i 
social propi d’aquesta zona, denominat Grup 
del Segre Cinca (López Melción, 2000; López 
Melción, Gallart, 2002: 129-130; Moya [et al.], 
2005). Malgrat aquests canvis, els conjunts 
faunístics de la PO mostren una continuïtat 
respecte al període anterior, en què els caprins 
continuen tenint un pes molt important en la 
majoria de jaciments, tot i que en proporcions 
desiguals (figura 1 central). Els poblats closos 
(p. ex.: Carretelà i Vincament) evidencien més 
consum de porc. A Zafranales els materials 
faunístics procedeixen íntegrament dels rebli-
ments de les cisternes i no s’han conservat els 
nivells d’habitació. Això podria explicar l’ele-
vat percentatge de bovins, com també s’observa 
en altres conjunts en cisterna o fossats de perí-
odes ibèrics (p. ex.: Nieto Espinet [et al.], 2018; 
Beylier [et al.], 2018: 18).

La CC mostra una realitat molt diferent de 
la descrita a la PO, ja que aquesta zona eviden-
cia més continuïtat respecte al model de pobla-
ment del bronze antic. Destaquen els jaciments 
de Can Roqueta, al Vallès Occidental, i el de 
Mas d’en Boixos, al Penedès. Són assentaments 
de poca extensió, ocupats per petits nuclis fa-
miliars o petites agrupacions de cabanes as-
sociades a extensos camps sitges. Al Camp de 
Tarragona la freqüentació de coves encara és 
important (Canela, 2014), mentre que a la zona 
de la Depressió Prelitoral l’aprofitament de les 
cavitats naturals és molt reduït (Francès, 2005: 
61). Els jaciments que han ofert uns conjunts 
faunístics prou amplis són Can Roqueta TR, 
Can Roqueta CRV i Can Gambús 3. Malgrat 
que corresponen a una mateixa tipologia de 
jaciment, els tres conjunts presenten perfils ben 
diferenciats i evidencien una diversitat impor-
tant en els registres (figura 1 central).

A la CN es mantenen les ocupacions en 
cova, i alguns jaciments a l’aire lliure s’assen-
ten sobre antigues ocupacions (Pons i Tarrús, 
1980; Pons, 1997), com la Fonollera i Mas Gusó. 
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Paral·lelament, es funden nous assentaments, 
per exemple, Sant Martí d’Empúries, que tindrà 
una ocupació continuada fins a la fundació de la 
Palaia Polis grega durant el segon quart del segle 
vi a. n. e. Els conjunts faunístics seleccionats de 
la Fonollera i Sant Martí d’Empúries, a banda 
de compartir ubicació –ambdós estan situats a 
la costa–, una mateixa cronologia i cultura ma-
terial, així com la tipologia d’hàbitat i context, 
presenten també els mateixos perfils de la tríada, 
molt més correlacionats amb els bovins que els 
jaciments de les altres zones catalanes (figura 1 
central i inferior).

3.2. La primera edat del ferro  
(segles ix-vii a. n. e.)

La presència dels primers objectes de ferro s’ha 
interpretat en el marc d’economies de prestigi, 
considerant-les produccions que, entre d’altres, 
arriben directament o indirectament gràcies als 
intercanvis amb els comerciants mediterranis 
(p. ex.: Aubet, 1993; Garcia Rubert, Gracia, 2005; 
Asensio [et al.], 2006a; Belarte, Sanmartí, 2006; 
López Cachero, 2007; Vázquez [et al.], 2014). A 
la primera edat del ferro sembla que els canvis 
es comencen a manifestar amb molta més for-
ça que a l’edat del bronze. L’aparició de conjunts 
on s’acumulen excedents i objectes de prestigi, la 
construcció d’autèntiques fortaleses (p. ex.: Mole-
ta del Remei, Vilars), i l’aparició de les denomina-
des tombes de guerrer (p. ex.: a Llinars del Vallès 
i la Pedrera) suggereixen un tipus d'organització 
política de tipus cabdillatges, on l’intercanvi d’ob-
jectes de prestigi actuaria com a factor de cohesió 
social (p. ex.: Sanmartí, Santacana, 2005; Albizuri 
[et al.], 2011; Yubero [et al.], 2015). 

Per a la primera edat del ferro s’han se-
leccionat 12 conjunts (total de NRD tríada = 
6.052) dels 17 disponibles (taula 2). En aquest 
cas, s’han descartat 6 conjunts perquè no dis-
posaven del nombre mínim de restes neces-
sàries per a la comparativa (taula 2) i en el cas 
de Mas Gusó (CN) no l’hem considerat per la 
sobrerepresentació dels bovins amb l’aparició 
d’una vaca sencera a l’interior de la sitja 2098 
(taula 2).

Els resultats obtinguts a partir dels percen-
tatges de la tríada mostren una homogeneï-

tat important entre la PO i la CS. Els caprins 
predominen a totes les zones, especialment a 
la PO (81%) i la CS (76%). La CN, en canvi, 
mostra una continuïtat notable respecte al pe-
ríode anterior, i és l’única zona de Catalunya 
on els bovins se situen al segon lloc de la tríada 
(33,3%). A totes les zones, amb l’excepció de 
la CN, s’observa una davallada progressiva 
de les restes de boví i un augment important de 
les de porc, especialment als jaciments de la CC 
(figura 2 superior).

Al Baix Ebre (CS) i al Baix Aragó s’evidencia 
l’existència d’una estructura territorial jerar-
quitzada per organitzar un sistema basat en 
l’intercanvi i la redistribució de mercaderies 
d’importació cap a l’interior del territori (Fatás 
[et al.], 2012). A mitjans del segle vii a. n. e., a 
la CS es documenta la implantació d’un pobla-
ment nombrós i divers, ex novo en la seva pràc-
tica totalitat. L’aparició de molts d’aquests as-
sentaments s’associa als primers contactes amb 
els comerciants fenicis, i la seva localització 
està relacionada amb les explotacions mineres 
(p. ex.: els jaciments de Puig Roig del Roget i 
del Calvari; Barrachina Ibáñez [et al.], 2011: 29; 
Rafel [et al.], 2003, 2008; Armada [et al.], 2007) 
i amb les xarxes de comerç (p. ex.: els jaciments 
d’Aldovesta i Sant Jaume Mas d’en Serrà). La 
CS disposa, per a aquest període, de quatre 
conjunts faunístics. Sant Jaume Mas d’en Ser-
rà és una residència aristocràtica fortificada 
fortament relacionada amb el món fenici. La 
composició de la seva cabana ramadera mostra 
uns percentatges importants de porc (26,6%), fet 
que contrasta amb la resta de jaciments d’aques-
ta zona (figura 2 central i inferior). El Puig de 
la Nau i el Puig de la Misericòrdia són poblats 
fortificats situats en turons. Ambdós jaciments 
tenen uns percentatges elevats de caprins, se-
guits pels bovins i, en darrer lloc, el porc (figura 
2 central). Finalment, el jaciment de Barranc de 
Gàfols 2 és un petit poblat sense muralla, for-
mat per un mínim de 17 recintes separats per 
almenys tres carrers. La seva cabana ramadera 
està caracteritzada per uns valors molt alts de 
caprins, que suposen el 80% del NRD.

A la PO la incidència del factor comerci-
al fenici és més escassa, fet que ha obligat a 
contemplar altres hipòtesis a l'hora d'explicar 



Nieto-Espinet, A. [et al.] • Continuïtats i canvis en la ramaderia a Catalunya 88

el desenvolupament d’aquestes comunitats 
(López Melción, Gallart, 2002; GIP, 2003; López 
Cachero, 2007: 111-112). En aquest moment es 

produeix una diversificació del poblament, on 
coexisteixen tres tipus d’assentaments (Alon-
so [et al.], 1998; López Melción, 2000): poblats 

preexistents (p. ex.: Tossal del Molinet i la Pe-
drera), poblats de nova planta vinculats al des-
envolupament dels intercanvis comercials (p. 
ex.: Serra del Calvari a Vázquez [et al.], 2007; 
Vázquez [et al.], 2014) i poblats de nova planta 
relacionats amb la colonització de les planes 
interiors (p. ex.: la fortalesa dels Vilars). Les 
dades proporcionades per la tríada domèstica 
mostren uns perfils que es correlacionen amb 
la tipologia de jaciment (figura 2 inferior). El 
Tossal del Molinet i la Pedrera –petits poblats 
sense sistemes defensius i preexistents des del 
bronze final– mostren els mateixos perfils que 
a l’etapa anterior, amb un predomini absolut 
dels caprins (en ambdós casos de més del 80%), 
la qual cosa indica que la continuïtat en l’ocu-
pació també sembla que evidencia una conti-
nuïtat en la composició de la cabana ramadera 
en aquests poblats. En canvi, la fortalesa dels 
Vilars, que representa aquests poblats de nova 
planta situats a les planes interiors, té percen-
tatges de porc més alts (22,5%) (figura 2 cen-
tral).

A la CC i a la CN l’impacte del comerç fenici 
també és inferior, amb diversos focus secunda-
ris d’especial importància, com són l’Empordà, 
el Penedès i el Vallès. En aquestes zones els re-
gistres de la tríada són totalment diferents als 
de la PO i la CS. Tant a la zona litoral de la CC 
com a la CN hi trobem principalment dos ti-
pus d’hàbitat. En primer lloc, els assentaments 
a l’aire lliure en forma d’aldees disperses, que 
suposen una continuïtat respecte al tipus de 
poblament característic de l’edat del bronze, 
malgrat que l’existència d’una arquitectura més 
complexa evidencia assentaments més estables, 
tot i que es construeixen amb materials peri-
bles (p. ex.: Can Roqueta, les Sitges de la UAB 
o Mas Gusó). I, en segon lloc, apareixen no-
ves formes de poblament protourbanes, i amb 
una arquitectura en pedra, pròpies d’aquests 
processos de territorialització i major fixació 
sobre el territori (p. ex: Turó Font de la Canya 
i la muralla de Sant Miquel d’Olèrdola per a 
CC i Sant Martí d’Empúries per a la CN). La 
composició de la cabana ramadera en aquests 
jaciments evidencia una homogeneïtzació dels 
registres respecte al període precedent: en els 
tres jaciments de la CC es constata un aug-
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Figura 2. 1a edat del ferro
1. La Pedrera; 2. Puig de la Misericòrdia; 3. Puig de la Nau; 4. Sant Jaume; 5. Vilars 0-I; 6. Barranc de Gàfols; 
7. Tossal del Molinet; 8. Sant Martí d’Empúries; 9. Turó Font de la Canya 0; 10. Can Roqueta DIASA; 11. Sitges UAB.
P: poblat; OP: oppidum; RA: residència aristocràtica; PA/CS: poblat aire lliure_camp de sitges;  
EC: enclavament colonial.
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preexistents (p. ex.: Tossal del Molinet i la Pe-
drera), poblats de nova planta vinculats al des-
envolupament dels intercanvis comercials (p. 
ex.: Serra del Calvari a Vázquez [et al.], 2007; 
Vázquez [et al.], 2014) i poblats de nova planta 
relacionats amb la colonització de les planes 
interiors (p. ex.: la fortalesa dels Vilars). Les 
dades proporcionades per la tríada domèstica 
mostren uns perfils que es correlacionen amb 
la tipologia de jaciment (figura 2 inferior). El 
Tossal del Molinet i la Pedrera –petits poblats 
sense sistemes defensius i preexistents des del 
bronze final– mostren els mateixos perfils que 
a l’etapa anterior, amb un predomini absolut 
dels caprins (en ambdós casos de més del 80%), 
la qual cosa indica que la continuïtat en l’ocu-
pació també sembla que evidencia una conti-
nuïtat en la composició de la cabana ramadera 
en aquests poblats. En canvi, la fortalesa dels 
Vilars, que representa aquests poblats de nova 
planta situats a les planes interiors, té percen-
tatges de porc més alts (22,5%) (figura 2 cen-
tral).

A la CC i a la CN l’impacte del comerç fenici 
també és inferior, amb diversos focus secunda-
ris d’especial importància, com són l’Empordà, 
el Penedès i el Vallès. En aquestes zones els re-
gistres de la tríada són totalment diferents als 
de la PO i la CS. Tant a la zona litoral de la CC 
com a la CN hi trobem principalment dos ti-
pus d’hàbitat. En primer lloc, els assentaments 
a l’aire lliure en forma d’aldees disperses, que 
suposen una continuïtat respecte al tipus de 
poblament característic de l’edat del bronze, 
malgrat que l’existència d’una arquitectura més 
complexa evidencia assentaments més estables, 
tot i que es construeixen amb materials peri-
bles (p. ex.: Can Roqueta, les Sitges de la UAB 
o Mas Gusó). I, en segon lloc, apareixen no-
ves formes de poblament protourbanes, i amb 
una arquitectura en pedra, pròpies d’aquests 
processos de territorialització i major fixació 
sobre el territori (p. ex: Turó Font de la Canya 
i la muralla de Sant Miquel d’Olèrdola per a 
CC i Sant Martí d’Empúries per a la CN). La 
composició de la cabana ramadera en aquests 
jaciments evidencia una homogeneïtzació dels 
registres respecte al període precedent: en els 
tres jaciments de la CC es constata un aug-
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ment del consum de porc (figura 2 central). 
En aquesta zona també sembla que s’observa 
una correlació entre la tipologia de jaciment 
i la composició de la cabana ramadera (figura 
2 inferior), ja que Can Roqueta i les sitges de 
la UAB –ambdós poblats a l’aire lliure– tenen 
valors de caprins superiors al 50% i, en canvi, 
el Turó de la Font de la Canya presenta valors 
més alts de suids i de bovins, en detriment dels 
caprins.

La CN presenta una proporció més eleva-
da de bovins respecte a la resta de zones. En 
aquest cas, però, només disposem de les dades 
de Sant Martí d’Empúries, ja que, malaurada-
ment, el conjunt de Mas Gusó –que presenta 
paral·lels evidents amb les fases més antigues 
de Sant Martí d’Empúries–, no disposava d’un 
volum suficient de restes de la tríada domèstica 
(taula 2).

3.3. L’ibèric antic (segles vi-v a. n. e.)

El pas de la primera edat del ferro a l’època ibè-
rica es caracteritza per la consolidació dels cab-
dillatges i grups aristocràtics emergents tant 
a la PO (p. ex.: Junyent, Pérez, 2003; Alonso 
[et al.], 1998; López Melción, 2000; etc.) com 
a la resta de les zones del litoral català (p. ex.: 
Sanmartí, 2001; Asensio [et al.], 2005; Asensio 
[et al.], 2006a). A la majoria del territori ibèric 
s’implanta un sistema de poblament jerarquit-
zat i organitzat en diverses unitats polítiques 
centralitzades amb un cert abast territorial. En 
aquest sentit, es documenten: 1) assentaments 
fortificats de més de 3 ha; 2) assentaments se-
cundaris que tindrien una extensió d’entre 1,5 
ha i 3 ha, i 3) aldees i un poblament de tipus 
més dispers. Aquesta incipient jerarquització i, 
sobretot, la generalització de l'arquitectura en 
pedra s’ha interpretat com un indicador d’aug-
ment demogràfic lligat a la generalització de 
l’ús del ferro, fet que hauria permès intensifi-
car la producció (Sanmartí, Santacana, 2005; 
Sanmartí, 2010).

Del període ibèric antic (vi-v a. n. e.) s’han 
seleccionat 10 conjunts (NRD tríada = 12.001) 
dels 12 disponibles. S’han descartat els jaci-
ments de la Pedrera (PO) i Puig Castellar (CC) 
pel seu baix nombre de restes (taula 2). 
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L’entrada a l’època ibèrica suposa una con-
tinuïtat important respecte al període anterior 
a totes les zones, tot i que també s’observen al-
guns canvis. A la PO es documenta un discret 
augment del porc en detriment dels caprins, i 
continua sent la zona amb els percentatges més 
baixos de porc. La CC es manté molt estable 
respecte al període precedent, i la CN també 
experimenta un discret augment del porc en 
detriment dels bovins, amb una cabana capri-
na que es manté força estable respecte el perí-
ode precedent (figura 3 superior).

A la PO l’ibèric antic suposa la continuïtat 
d’alguns dels assentaments construïts durant 
la primera edat del ferro, que durant aquesta 
etapa consoliden el seu urbanisme i augmen-
ten el gruix dels seus sistemes defensius 
(p. ex.: els Vilars i el Molí d’Espígol). A aquests 
primers cal afegir-hi una segona tipologia de 
petits assentaments agropecuaris dispersos 
pel territori, alguns dels quals es van fundar 
durant la primera edat del ferro (p. ex.: Tossal 
del Molinet), i que segurament dependrien dels 
jaciments més grans. Aquesta continuïtat es re-
flecteix en els perfils de la tríada domèstica del 
Tossal del Molinet i de la fortalesa dels Vilars. 
Els dos tipus de jaciment presenten diferències 
en el consum carni: al Tossal del Molinet hi ha 
un predomini absolut dels caprins (82,7%), i 
la fortalesa dels Vilars es caracteritza per uns 
perfils més semblants als observats en alguns 
jaciments de la zona de la CC (p. ex.: Alorda 
Park). Les poques dades disponibles suggerei-
xen que, entre la primera edat del ferro i l’ibè-
ric antic, a la PO no es van produir grans can-
vis i que es va mantenir el patró de poblament 
i d’explotació del territori.

A la zona de la CS, en canvi, el període de 
l’ibèric antic suposa un moment de crisi: du-
rant el segle vi a. n. e. s’abandonen o es des-
trueixen molts dels assentaments ocupats du-
rant la primera edat del ferro, coincidint amb 
el moment en què s’abandonen les cases-torre 
(Oliver, 2004) i les necròpolis tumulàries. Això 
suggereix un canvi en les estructures de po-
der i el model d’ocupació del territori (Belarte, 
Noguera, 2015: 214). Els llocs d’hàbitat es co-
neixen encara de manera parcial per a l’ibèric 
antic, i proporcionen molt poca informació so-

bre l’estructura social. Aquesta situació també 
afecta el registre arqueozoològic, i tan sols el 
jaciment de Puig de la Nau conserva un con-
junt superior a les 110 restes de la tríada. El 
consum carni es caracteritza per un alt per-
centatge de porc en detriment dels caprins, i 
una presència de bovins equiparable a la que 
trobem als jaciments de la PO i als jaciments 
fortificats de la CC (figura 3 central). 

A la CC el panorama és força diferent, amb 
la incidència cada vegada més important del 
comerç com a element determinant de l’ocu-
pació vers la costa i cap als eixos fluvials més 
importants. En canvi les zones de plana que-
daran com a espais per a la producció i amb un 
tipus de poblament més dispers. Els hàbitats 
ocupen els turons de la serralada litoral bus-
cant llocs estratègics i un punt de control visu-
al. Alguns jaciments, com Burriac o Montjuïc, 
s’han interpretat com punts d’intercanvi ja en 
aquest moment (Asensio [et al.], 2001). Els ja-
ciments situats als turons de la serralada lito-
ral i que gestionaven extensos camps de sitges 
són molt característics d’aquesta zona (p. ex.: 
Turó Font de la Canya i Can Gambús). Tot i 
que són jaciments de la mateixa tipologia, pre-
senten perfils de la tríada força diferents entre 
ells. Sembla que en aquests primers moments 
del període ibèric no hi ha cap patró específic 
de consum carni en funció de la tipologia de 
jaciment.

La CN és potser la que mostra indicis d’un 
canvi més gran respecte al període precedent. 
En aquest moment, Empúries es convertirà 
en la base política, econòmica i financera del 
sistema comercial grec a Ibèria i, per tant, en 
el punt d’entrada de les importacions àtiques 
i el centre d’intercanvi dels productes ibèrics 
vers el Mediterrani central i oriental (Cabre-
ra, Sánchez, 2000: 134; Aquilué, Miró, 2014: 
256). L’aparició de grans assentaments fortifi-
cats amb una superfície de diverses hectàrees 
és un dels indicadors més il·lustratius i visi-
bles dels canvis que es produeixen en aquesta 
zona. El cas més evident és el de Puig de Sant 
Andreu i l’Illa d’En Reixac (Martín, 1995). 
Al costat d’aquests grans nuclis continuen 
existint altres assentaments molt més petits, 
d’una superfície de 0,5 ha o inferior, com, per 
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Figura 3. Ibèric antic
1. Alorda Park 2a; 2. Sant Sebastià de la Guarda; 3. Sant Martí d’Empúries; 4. Illa d’en Reixac; 5. Puig de la 
Nau; 6. Vilars II; 7. Tossal del Molinet III; 8. Can Gambús 3; 9. Turó Font de la Canya 1; 10. Ca n’Oliver 1.
OP: oppidum; P: poblat; P/CA: poblat /camp de sitges.
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exemple, Sant Sebastià de la Guarda (Burch [et 
al.], 2003). Els jaciments amb més superfície, i 
un urbanisme més complex, i estructurat tenen 
uns perfils on el porc es troba en percentatges 
notables, sobretot en els registres de Sant Mar-
tí d’Empúries i de l’Illa d’en Reixac (figura 3 
central). En canvi, Sant Sebastià de la Guarda 
presenta una presència més elevada de bovins 
i uns perfils més semblants als que caracterit-
zaven els períodes del bronze final i la primera 
edat del ferro en aquesta zona.

3.4. L’ibèric ple (segles iv-iii a. n. e.)

Els canvis socioeconòmics observats durant 
l’ibèric antic s’intensifiquen i es consoliden 
a tot el territori català durant l’ibèric ple. En 
aquest sentit, es detecta una nova expansió de-
mogràfica, evidenciada pel creixement d’alguns 
grans assentaments, l’aparició d’altres nuclis de 
mida més petita amb poblament concentrat i, 
en determinades zones, també l’expansió del 
poblament dispers en granges i establiments 
rurals (p. ex.: Asensio [et al.], 1998; Sanmartí, 
2004). Això implica una major diversitat tipo-
lògica/funcional dels jaciments respecte als pe-
ríodes precedents. Això sembla respondre a un 
increment de l'organització i control dels me-
dis de producció i a una intensificació agrícola 
(Asensio [et al.], 2002) per respondre tant a una 
demanda interna (augment demogràfic) com 
externa (comerç colonial) més elevades. Aquest 
nou panorama va suposar la consolidació dels 
processos de territorialització i d'estructures 
polítiques en forma d’estats arcaics (Sanmartí, 
2001; Sanmartí, 2004; Junyent, 2015).

Del període ibèric ple (segles iv-iii a. n. e.) 
s’han seleccionat 22 conjunts (total NRD trí-
ada = 21.230) dels 29 disponibles (taula 2). El 
jaciment de l’Esquerda, encara que estigui en 
una zona més interior, corresponent a la Cata-
lunya central, s’ha inclòs dins els conjunts de 
la CN per facilitar-ne el tractament en grans 
zones. Per a la comparativa s’han descartat els 
conjunts de 7 jaciments per manca d’efectius i 
la Bauma Serrat del Pont, ja que correspon a un 
tipus d’ocupació en bauma molt possiblement 
de tipus estacional (Alcalde et al., 1994).

En aquest moment s’observa una homoge-
nització del registre a totes les zones de Cata-
lunya, amb percentatges de la tríada domès-
tica pràcticament iguals. Tot i que els caprins 
continuen dominant el registre, els suids expe-
rimenten un creixement important arreu i se 
situen en segon lloc en proporció de restes. En 
aquest moment, la CN presenta una dinàmica 
similar als altres territoris, amb un augment 
important del porc en detriment dels bovins, 
tot i que continua sent la zona on els bovins 
són més freqüents (figura 4).

A la PO es produeixen alguns canvis en-
tre els segles iv a. n. e. i iii a. n. e. Alguns 
jaciments (p. ex.: Vilars) pateixen un declivi, 
mentre que d’altres (p. ex.: Molí d’Espígol) aug-
menten la seva superfície i esdevenen ciutats 
que perduren fins a la conquesta romana. Els 
conjunts de fauna considerats provenen de tres 
jaciments de la zona. Les primeres restes pro-
venen d’un petit testimoni conservat amb res-
tes de l’hàbitat de la fortalesa dels Vilars. Les 
dades de Molí d’Espígol provenen d’una zona 
concreta del poblat i els conjunts dels Prats de 
Rei corresponen als nivells d’amortització del 
fossat a principis del segle iii a. n. e. A tots tres 
jaciments els conjunts faunístics corresponen 
a moments de canvis i reestructuracions ur-
banístiques importants. Els perfils de la tríada 
domèstica dels Vilars i els del Molí d’Espígol 
presenten percentatges semblants per a la trí-
ada (figura 4 central). Aquests dos jaciments 
tenen un mateix perfil, tot i que són tipològica-
ment diferents. Cal dir, però, que podrien tenir 
en comú una funció de control i vertebració 
territorial similars durant la primera etapa de 
l’ibèric ple. Sigarra, en canvi, presenta percen-
tatges més elevats de bovins.

A la zona de la CS, al territori ilercavó, els 
nuclis de poder són assentaments molt forti-
ficats i de petites dimensions, gairebé sempre 
inferiors als 5.000 m2 (Bea [et al.], 2012; Belar-
te, Noguera, 2015: 217; Jornet, 2017: 258-264), 
fet que els dona una aparença més propera a 
ciutadelles que a “ciutats”, fins i tot les de for-
mat reduït, com el cas de les ilergetes, en què 
el fenomen urbà i, per tant, la centralització 
política tenen un desenvolupament molt tardà 
(Belarte, Noguera, 2015; Diloli [et al.], 2012). 
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Figura 4. Ibèric ple
1. Esquerda; 2. Alorda Park 2b; 3. Olius; 4. Moleta del Remei 1-2; 5. Turó del Vent; 6. Mas Castellar (Fortificat); 
7. Sigarra; 8. Penya del Moro; 9. Olèrdola; 10. Vilars III-IV; 11. St. Julià de Ramis; 12. Can Bartomeu;  
13. Sant Boi (plaça de la Constitució); 14. Saus; 15. Bosc del Congost; 16. Ca n’Oliver 2-3;  
17. Turó Font de la Canya 2-3; 18. Mas Castellar (Rural); 19. Gou Batlle; 20. Illa d’en Reixac 4-5-6;  
21. Molí d’Espígol; 22. Ciutadella de Roses; 23. Empúries (Port).
OP: oppidum; P/CA: poblat /camp de sitges; UR: urbà; PU: Periurbà.
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D’aquesta zona només disposem de dades fau-
nístiques de la Moleta del Remei. Els perfils 
per a la tríada domèstica (Albizuri, Nadal, 
1991; Albizuri, Nadal, 1999a) són pràctica-
ment idèntics als que trobem als jaciments de 
la zona de la PO, amb un predomini absolut 
dels caprins (74,9%) i percentatges de porc 
inferiors al 20%.

A la CC el procés de jerarquització i especia-
lització dels assentaments s’accentua en aquest 
moment. A diferència del que observem a les 
zones més interiors, per a les zones costane-
res s’han proposat models de poblament amb 
un mínim de cinc o sis tipus d’assentaments, 
que formarien una organització qualificada 
d’estat arcaic (Asensio [et al.], 1998; Sanmartí, 
2001; Sanmartí, Santacana, 2005, Asensio [et 
al.], 2006a; Sanmartí, 2010; Asensio, 2015). La 
gran majoria dels jaciments de l’ibèric ple te-
nen uns perfils de la tríada molt similars, amb 
dos grups, però, que es diferencien en funció 
de la proporció de caprins i bovins: un primer 
(p. ex.: Turó de la Font de la Canya 2_3 i Penya 
del Moro) presenta percentatges de caprins per 
sobre del 60%, i un segon grup (Turó de Ca 
n’Oliver, Turó del Vent 1_2, Olèrdola 1, Sant 
Boi) té proporcions de caprins més baixes (fi-
gura 4 central). El porc és el valor més esta-
ble a tots els jaciments, amb valors d’entre el 
25% i el 35%. Així, la majoria dels jaciments 
d’aquesta zona tenen perfils molt homogenis, 
independentment de la seva tipologia o de si 
estan situats en la zona cossetana o laietana. 
Cal citar, però, el cas particular del registre 
de Can Bartomeu, que prové d’un conjunt de 
sitges amortitzades d'un assentament rural 
especialitzat situat a pocs metres de Burriac. 
Per aquest motiu s’ha interpretat com una 
ocupació que depèn d’aquest nucli principal 
i que estaria directament relacionada amb les 
activitats d’emmagatzematge de grans reser-
ves de cereal (García Rosselló, Zamora, 1993: 
151-157; Zamora [et al.], 1994: 187). Tot i així, 
Can Bartomeu, amb una elevada presència de 
porc, presenta perfils molt diferents als d’altres 
jaciments de tipologies similars de la zona del 
Penedès (p. ex.: Turó Font de la Canya). Final-
ment, el jaciment de l’Esquerda situat molt més 
a l’interior, té uns perfils similars als dels  ja-

ciments de la PO i de la CS. Més enllà de les 
particularitats entre assentaments, els resultats 
confirmen que els bovins i els porcs despunten 
com a variables diferenciadores entre conjunts, 
tal com ja s’havia observat a la zona en treballs 
anteriors (Valenzuela Lamas, 2008).

A la CN, i tal com succeeix a la zona de la 
CC, també es produeix una reestructuració 
territorial del poblament que dona lloc a un 
complex sistema jerarquitzat d’assentaments 
liderats pel Puig de Sant Andreu i Illa d’en 
Reixac a Ullastret, on es documenten bar-
ris periurbans (p. ex.: Gou Batlle) i una gran 
densitat de poblament en forma de població 
dispersa en granges, aldees i establiments 
rurals especialitzats (Asensio, Martín, 2004). 
Els perfils de la tríada domèstica mostren un 
clar augment del porc als jaciments d’aquesta 
zona, tot i que hi ha més diversitat en com-
paració a l’homogeneïtat observada a la CC 
(figura 4 central). La majoria de jaciments te-
nen percentatges propers o superiors al 30% 
de porc, en detriment dels caprins (p. ex.: 
Gou Batlle, St. Julià de Ramis, Mas Castellar). 
Com a excepcions tenim la ciutadella grega 
de Roses i el jaciment de Bosc del Congost, 
que tenen valors significativament inferiors. 
Gou Batlle, a les afores del Puig de Sant An-
dreu, destaca per l’abundància de restes de 
porc, que contrasta amb els perfils habituals. 
El seu perfil recorda al de Can Bartomeu a la 
CC, que també es podria tractar d’un assenta-
ment periurbà –en aquest segon cas depenent 
de la ciutat de Burriac. Els bovins presenten 
percentatges lleugerament superiors als dels 
jaciments de les altres zones, exceptuant la 
ciutadella de Roses, Saus i l’Illa d’En Reixac. 
Les dades proporcionades pels perfils de la 
tríada domèstica confirmen l’existència d’una 
diversificació taxonòmica entre els diferents 
jaciments, que ja s’havia apuntat en treballs 
anteriors (p. ex.: Colominas [et al.], 2011: 65).

3.5. El període iberoromà  
(segles ii-i a. n. e.)

La segona guerra púnica (218-201 a. n. e.) es 
considera el punt de partida d’un llarg procés 
de profundes transformacions en l’organitza-
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ció sociopolítica i socioeconòmica de les co-
munitats de tot el territori català. L’inici del 
segle ii a. n. e. va suposar la seva incorporació 
progressiva al sistema polític i econòmic romà, 
plenament consolidat a finals del segle i a. n. e. 
(p. ex.: Olesti, 2000; Járrega, 2000; Plana, 2000; 
Castanyer, Tremoleda, 2005a; Arrayás, 2007; 
Nolla [et al.], 2010; Prevosti, 2010).

Del període iberoromà s’han seleccionat 14 
conjunts (total de NRD tríada = 9.005) dels 19 
disponibles (taula 2). Els jaciments descartats 
ho han estat pel baix nombre d’efectius, a ex-
cepció dels jaciments de Camps de les Lloses i 
Monteró, exclosos per la seva tipologia militar  
(taula 2).

L’homogeneïtat dels perfils de la tríada du-
rant el període anterior canvia totalment en 
aquest moment. Globalment es produeix una 
disminució dels caprins en favor dels bovins, 
però s’observen algunes particularitats segons 
la zona. La PO i la CS només disposen d’un 
conjunt, fet que no permet inferir les dinàmi-
ques i representativitat de la tríada durant el 
procés de romanització. Ĺ únic que podem dir, 
és que aquests conjunts s’assemblen als del pe-
ríode precedent. En canvi, a la CC i la CN el 
canvi és molt marcat, amb perfils caracteritzats 
per la disminució dels caprins i l’augment dels 
bovins en ambdues zones. A la CN la disminu-
ció del porc es fa més evident que a la CC, i els 
bovins adquireixen més importància. Es torna 
a dibuixar el perfil característic dels períodes 
del bronze i la primera edat del ferro (figura 5 
superior).

A la PO els grans nuclis indígenes (p. ex.: 
Molí d’Espígol, la Pleta i Estinclells) es van 
abandonar en el moment de la conquesta, i 
l’organització territorial es va articular en-
torn a diferents ciutats: Ilerda, Iesso i Aeso 
(Bermúdez, 2005). Es documenta una proli-
feració de sitjars no fortificats als voltants de 
Tàrrega (p. ex.: Putxet, Tossalets A, el Pla 
de Tàrrega, Rosella, Missatges (Badias [et al.], 
2005; Escala [et al.], 2011), i d’altres (p. ex.: Ser-
rat dels Espinyers a Padrós [et al.], 2016) que 
evidencien el canvi en l’explotació del terri-
tori i les necessitats defensives. Curiosament, 
la major part dels conjunts faunístics d’aquest 
moment estan compostos per restes d'animals 

sencers en connexió anatòmica, i dipositats 
dins de sitges (principalment èquids, cànids i 
caprins). La interpretació d’aquests conjunts és 
complexa, amb casos de caràcter ritual o sani-
tari (Serrat dels Espinyers, l’Hereuet, la Rosella 
i Missatges) (Belmonte [et al.], 2013). En defini-
tiva, Sigarra és l’únic jaciment amb un volum 
important de deixalles alimentàries, amb un 
perfil que mostra la continuïtat respecte als de 
la majoria dels jaciments de l’ibèric ple (figura 
4 central i figura 5 central).

Per a la CS la informació prové bàsicament 
de l’àrea meridional, on l’impacte de la in-
fluència romana va ser menys important. En 
primer lloc, les cases fortificades documenta-
des des del segle iv a. n. e. perduren al Baix 
Ebre i al nord del País Valencià fins a l’èpo-
ca tardorepublicana (p. ex.: Rochina, Puig 
de la Misericòrdia, Torre Cremada). A més, 
es mantenen alguns assentaments de tradi-
ció indígena, com Torre la Sal, que disposen 
d’hàbitat i d’àrea de necròpolis al llarg dels 
segles ii-i a. n. e., amb unes 10 ha (Belarte, 
Noguera, 2015: 220). Pel que fa a les restes 
faunístiques, l’únic jaciment que ha lliurat un 
volum de restes importants ha estat el de la 
Torre Cremada. Els perfils de la tríada mos-
tren una continuïtat respecte al període pre-
cedent, una tendència també observada en al-
tres jaciments, com el Puig de la Misericòrdia. 
En aquest sentit, la continuïtat en els models 
d’hàbitat indígenes sembla està acompanya-
da d’una perduració en els perfils de la tríada 
domèstica.

A la CC, el segle ii aC va suposar canvis 
importants. Entorn l’any 200 a. n. e. els des-
muntatges de torres de defensa i l’abandona-
ment de gran part d’assentaments enturonats 
i fortificats suggereix que el sistema ibèric va 
entrar en crisi (Asensio [et al.], 1998). Els jaci-
ments que han proporcionat dades en aquest 
moment mostren uns perfils de la tríada molt 
diversificats respecte a la homogeneïtat cons-
tatada durant el període anterior en aquesta 
zona. Alguns jaciments, com Olèrdola o Sant 
Boi, presenten perfils similars als dels jaci-
ments ibèrics de la fase precedent, malgrat que 
són tipològicament diferents entre ells (figura 
5 central). En altres casos, jaciments de la ma-
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Figura 5. Ibero-romà
1. Olèrdola 2; 2. Sant Sebastià de la Guarda; 3. Sigarra; 4. Sant Julià de Ramis; 5. Torre Cremada;  
6. Bosc del Congost; 7. Can Bartomeu; 8. Can Feu; 9. Can Roqueta TR; 10. Mas Castellar; 11. Burriac;  
12. Empúries (Stoa); 13. Sant Boi (plaça de la Constitució); 14. Mas Gusó; 15. Olivet d’en Pujol.
OP: oppidum; P: poblat; P/CA: poblat /camp de sitges; UR: urbà; V: Villae.

teixa tipologia presenten una gran diversitat de 
perfils, com Can Bartomeu, Can Roqueta_TR 
i Can Feu. Finalment, els conjunts de Burriac 

tenen percentatges de la tríada completament 
diferents a la resta, fortament correlacionat 
amb els bovins (figura 5 central i inferior). 
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A la CN es van abandonar alguns oppida 
importants (p. ex.: Ullastret), però en d’altres, 
de rang inferior, s’hi documenten activitats 
constructives (p. ex.: Sant Julià de Ramis o 
Mas Castell de Porqueres). També hi ha petits 
nuclis d’hàbitat nous, amb patrons plenament 
ibèrics (p. ex.: Turó Rodó). Tot suggereix que 
l’estructura territorial ibèrica va perdurar fins 
al segle i a. n. e., quan el poblament es va arti-
cular definitivament entorn de les villae (p. ex.: 
Mas Gusó, l’Olivet d’en Pujol, fase republicana 
de la vil·la de Tolegassos). En aquesta zona els 
jaciments disponibles també mostren una di-
versitat important dels perfils de la tríada, en 
què la tendència observada durant el període 
anterior desapareix totalment. A l’establiment 
rural de Mas Castellar de Pontós es va produir 
una disminució important del porc i un aug-
ment dels caprins respecte a la fase precedent, 
mentre que la proporció de bovins es va mante-
nir estable. Aquesta tendència també s’observa, 
de manera més marcada, als jaciments de Sant 
Julià de Ramis i Sant Sebastià de la Guarda, 
on els bovins passen a ser la segona espècie 
més important darrera dels caprins. L’Olivet 
d’en Pujol suposa un cas particular, perquè els 
bovins representen el 97% de la cabana domès-
tica. Cal tenir en compte, però, que les restes 
provenen d’una sola sitja i que, per tant, potser 
no reflecteixen el consum carni habitual de tot 
el jaciment. En aquest sentit, destaca el fet que 
Mas Gusó –un assentament rural plenament 
romanitzat– té un perfil molt similar al de la 
resta de jaciments ibers de la zona (figura 5 
central i inferior), mentre que jaciments de 
tipologies tant diferents com, per exemple, el 
de Bosc del Congost i Empúries tenen perfils 
similars, semblants als jaciments de l’ibèric ple 
(figura 5 central). Això suggereix una conti-
nuïtat en el mode d’explotació i el model eco-
nòmic respecte al període precedent, així com 
una relativa independència, almenys durant els 
primers moments de la romanització.

3.6. Època imperial (segles i-iii d. n. e.)

El període altimperial és l'època de gran ex-
pansió econòmica, tecnològica i comercial de 
l’imperi romà. Els canvis vinculats a la reor-

ganització d’August (províncies, xarxa viària, 
etc.) van suposar la culminació del procés de 
romanització del territori i la plena integració a 
l’imperi, amb tots els canvis econòmics, socials 
i de gestió territorial que això va comportar 
(Prevosti, 2010).

Del període d’època romana imperial s’han 
seleccionat 13 conjunts (total de NRD de la 
tríada = 16.250) dels 14 disponibles inicial-
ment, sense dades disponibles per a la CS. 
D’aquest període només s’han descartat els 
jaciments de Can Cruzate (CC) i el Collet de 
Sant Antoni (CN) pel baix nombre d’efectius 
(taula 2).

En aquest moment es documenten grans 
canvis en la composició de la tríada domès-
tica a totes les zones i, en l’àmbit general, hi 
ha un augment del porc i dels bovins (figura 
6 superior).

A partir de l’època d’August es documen-
ta la implantació de les vil·les a la PO –gaire-
bé un segle més tard que a la costa–, malgrat 
que Ilerda va ser una ciutat important en 
època republicana (Pina, 1993: 82; Járrega, 
2000: 293). Els únics conjunts faunístics dis-
ponibles actualment són els procedents d’in-
tervencions urbanes de la ciutat de Lleida, 
corresponents a la fase imperial. Mentre que 
alguns conjunts mostren una certa continu-
ïtat respecte dels perfils ibèrics i tardorepu-
blicans, com Sigarra, altres zones de Lleida 
presenten perfils amb alts percentatges de 
porc, més propis dels contextos urbans ro-
manitzats (vegeu l’apartat anterior i la figura 
5 central). (figura 6 central).

A la CC, les vil·les ocupen tant els espais 
litorals (Darró, Castell de Cubelles, Vilarenc, 
el Vinyet) com les planes interiors (Torrota 
del Moro, Sant Valentí, els Arcs, Tomoví). A 
més, hi ha una gran quantitat de petits as-
sentaments situats a les petites valls interiors 
del Garraf i del Baix Penedès, possiblement 
dependents de vil·les. La major part dels 
conjunts faunístics disponibles per aquesta 
zona provenen de vil·les, i només en tenim 
un de context urbà. Els conjunts extrets de 
la zona propera al forum Baetulo es correla-
cionen amb majors percentatges de porc (fi-
gura 6 central i inferior). En canvi, les vil·les 
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Figura 6. Romà alt imperial
1. Ermendàs; 2. Torre Llauder; 3. Baetulo; 4. Ilerda; 5. Empúries; 6. Antigons; 7. El Vilarenc; 8. Can Feu;  
9. Tolegassos; 10. La Llosa; 11. Vila Vinyet; 12. Vilauba.
Bb: especialitzat-bòbila; D: Domus; UR: urbà; V: Villae.

rurals com la Llosa, el Vinyet i Antigons es 
correlacionen amb valors més baixos de porc 
(10%-28%). Sembla que la tendència majori-

tària documentada a les vil·les té una forta 
correlació amb els bovins (La Llosa, Vilauba, 
el Vinyet, Antigons) (figura 6 central i infe-
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rior) en aquesta zona. Cal esmentar els casos 
particulars de les vil·les del Vilarenc, Torre 
Llauder i Can Feu, que difereixen dels perfils 
de les altres vil·les, amb valors que es corre-
lacionen més fortament amb el porc (figura 6 
inferior), més similars als perfils documentats 
en contextos més urbans.

A la CN, el sistema de les villae es consoli-
da a partir del tercer quart del segle i a. n. e. 
i augmenta el nombre de propietats de talla 
mitjana. En aquests moments es viu una eta-
pa d’expansió econòmica que sembla mante-
nir-se fins ben entrat el segle iii d. n. e. (Cas-
tanyer, Tremoleda, 2005a: 69). A l’igual que 
a la CC, la major part de conjunts de fauna 
provenen de villae (figura 6 central). Aquests 
assentaments es caracteritzen per perfils amb 
valors més baixos de porc i valors més varia-
bles pel que fa als bovins i els caprins. Mentre 
que a Vilauba predominen els bovins, la vil·la 
de Tolegassos i la Bòbila d’Ermedàs –un cen-
tre rural especialitzat en la producció ceràmi-
ca– estan més correlacionades amb els caprins 
(figura 6 inferior). Finalment, els únics con-
junts procedents de context urbà són d’Em-
púries, on el porc és el taxó més ben represen-
tat, una tendència també documentada per a 
la CC (figura 6 central i inferior).

3.7. El baix imperi (segles iv-v d. n. e.)

A partir del segle iv d. n. e. l’organització del 
poblament rural sembla experimentar canvis 
importants (Miret, 2003: 372-373; Járrega, 
2003; Revilla, 2015). En aquest moment sembla 
que es produeix un darrer període de “renai-
xement” de l’arquitectura de les vil·les (segle iv 
i primeres dècades del v) i la consolidació de 
formes d’hàbitat de caràcter camperol (segle v 
avançat i segle vii). Es documenta la concen-
tració progressiva del poblament rural i una 
reducció important del nombre total d’assenta-
ments (Revilla, 2015: 213). Del període d’època 
romana baiximperial s’han seleccionat un total 
de 10 conjunts (total de NRD de la tríada = 
4.005).

Aquest segon moment del període romà 
evidencia un canvi important respecte al pe-
ríode imperial, caracteritzat per la disminució 

del porc i els bovins, i l’augment dels caprins 
(a excepció de la zona de la PO, de la qual 
només disposem d’un conjunt) (figura 7 su-
perior). 

A la zona de la PO només s’ha pogut comp-
tar amb els conjunts de la ciutat de Lleida, on 
hi va haver un abandonament generalitzat 
d’àmbits domèstics durant la primera meitat 
del segle iii d. n. e. (Gil [et al.], 2001: 178). Els 
conjunts analitzats procedeixen de les inter-
vencions del carrer Bafart (Lleida), on es do-
cumenta una disminució dràstica del porc en 
favor dels bovins (figura 7 central). 

A la CC, en canvi, hi ha un nombre impor-
tant de conjunts de zones rurals i vil·les i un 
conjunt urbà de Tarraco. A la zona del Pene-
dès, les poques vil·les conegudes continuen 
ocupades fins a principis del segle v d. n. e., 
i mantenen l’arquitectura monumental i les 
activitats de producció, malgrat que en la 
gran majoria hi ha estructures que s’amortit-
zen (p. ex.: Chevarría, 2001: 71; Járrega, 2003: 
396-397; Revilla, García Targa, 2007; López 
Mullor [et al.], 2008: 136; Revilla, 2015: 214). 
A les vil·les de la Llosa i els Antigons es docu-
menta un augment dels caprins, mentre que 
la vil·la del Vinyet manté el mateix patró de 
consum carni (figura 7 central). A Tarraco es 
documenta una proporció de bovins i caprins 
molt equilibrada i una presència de porc molt 
baixa, en una tendència similar a l’observada 
a la ciutat d'Ilerda.

A la CN, la crisi del segle iii d. n. e. va fer que 
algunes vil·les desapareguessin i que en d’altres 
s’abandonessin part de les instal·lacions (Burch 
[et al.], 2006). Al segle iv d. n. e., a l’igual a la 
CC, algunes tornen a fer millores que faran 
que recuperin la mida de l’esplendorosa èpo-
ca altimperial. Però al llarg del segle v d. n. 
e. van anar decaient fins a quedar arruïnades 
amb ocupacions ocasionals i marginals (Burch 
[et al.], 2006). L’àmplia diacronia de la vil·la 
de Vilauba il·lustra bé aquesta transició cap a 
noves formes de poblament com a conseqüèn-
cia del procés de transformació i desaparició 
progressiva de les antigues villae (Castanyer 
[et al.], 2015). S’evidencia un canvi radical en 
l’estructura i l’organització general de molts 
establiments i una dràstica disminució de les 
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Figura 7. Romà baix imperial
1. Can Cruzate; 2. Ilerda; 3. Tarraco; 4. Antigons; 5. Vilauba; 6. Torre Llauder; 7. La Lloda;  
8. Sant Boi (plaça de la Constitució); 9. Vil·la del Vinyet; 10. Vil·la dels Ametllers.
D: Domus; UR: urbà; V: Villae.

importacions. Això va anar acompanyat d'una 
major presència de produccions ceràmiques locals, 
sobretot de vaixella de cuina (Enrich [et al.], 

1995), i una disminució de les instal·lacions 
productives. Els dos únics conjunts faunístics 
disponibles per a la CN són els de Vilauba i la 
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vil·la dels Ametllers. Els perfils de la tríada són 
molt similars i no presenten canvis substanci-
als respecte al període anterior, on continuen 
predominant els bovins (figura 7 central i in-
ferior). 

3.8. Antiguitat tardana  
(segles vi-ix d. n. e.)

El 472 d. n. e., quan l’imperi estava en una 
crisi profunda, els visigots d’Aquitània van 
atacar Hispània entrant per la Via Augusta 
i, tot i la resistència dels nobles locals, van 
aconseguir la conquesta de tot el territori 
(Nolla, 1987: 88-89). A partir de finals del 
segle v d. n .e., i al llarg del segle vi, es confi-
gura una nova estructuració del poblament i 
d’explotació del territori que estarà definit per 
diversos tipus d’assentaments. D’una banda, 
hi ha una certa continuïtat dels ja existents, 
però molt transformats (Canal [et al.], 2007; 
Revilla, 2008: 118; Coll, Roig, 2011). De l’altra, 
apareixen nous assentaments, caracteritzats 
per una organització espacial i una arquitec-
tura diferents, que responen a petits llogarets 
agrícoles, formats per cabanes construïdes 
amb material periple. Només algunes cons-
truccions conservades, com dipòsits en opus 
signinum, petits magatzems de dolia, etc, re-
corden les tècniques heretades pels romans. 
La peculiaritat de tots aquests assentaments és 
que responen a unitats independents que te-
nen la seva base econòmica pensada per a un 
consum propi destinat a la subsistència dels 
grups familiars que ocupen aquests assenta-
ments (Artigues, 2010-2012: 21). En aquest 
context, es produeix la desaparició de la vil·la 
com a forma arquitectònica, però també com 
a centre de gestió (Revilla, 2015). Les noves 
formes d’hàbitat responen a estructures soci-
oeconòmiques i necessitats ideològiques no-
ves, la qual cosa permet veure el canvi que es 
produeix a les comunitats agrícoles.

Del període corresponent a l’antiguitat tar-
dana s’han seleccionat un total de 9 conjunts 
faunístics (NRD de la tríada = 16.776) (taula 2) 
corresponents a les zones de CC i CN, ja que 
de moment no disposem de dades per a la PO 
i la CS.

Els perfils de la tríada mostren una conti-
nuïtat respecte a les tendències observades du-
rant el període baiximperial (figura 8 superior), 
manifestada per la continuada disminució del 
porc. A la CC els caprins augmenten de ma-
nera exponencial, amb valors que superen el 
60% de les restes, mentre que bovins i suids 
continuen el seu descens amb valors propers al 
20%. A la CN s’observen les mateixes tendèn-
cies, però amb menys impacte. Així, la dismi-
nució de bovins i suids és menys pronunciada 
en aquesta zona.

A la CC, els canvis d’estratègies producti-
ves i l'organització de la vida quotidiana van 
anar associats a una transformació del paisatge 
entre els segles vi i vii d. n. e. Alguns petits 
nuclis localitzats a l’Alt Penedès –la majoria 
sense excavar– suggereixen que l’arquitectura 
domèstica es realitza amb materials modestos, 
sovint aprofitant elements arquitectònics més 
antics. Els jaciments de la Solana, Can Gambús 
1 i els Mallols responen a un tipus d’hàbitat de 
nova planta en què la concepció espacial, en 
la qual prevalen els espais de transformació i 
conservació, obeeixen a una nova concepció 
d’explotació rural (Francès, 2007: 343). Aquest 
tipus d’assentaments semblen acollir a petits 
grups familiars amb un sistema productiu ba-
sat en l'aprofitament dels recursos del territori i 
en estratègies d’autosuficiència. Els perfils de la 
tríada per ambdós jaciments tenen uns percen-
tatges pràcticament idèntics, caracteritzats per 
uns volums molt importants de caprins (entorn 
del 60%), seguits dels bovins (menys del 30%) i, 
finalment, dels suids (entre 10% i 15%).

Els jaciments com Iluro o Torre Llauder 
ofereixen perfils força diferents als anteriors, 
amb uns percentatges més baixos de caprins 
(50%), una major importància del porc (27%-
39%) i, en tercer lloc, els bovins (entre el 10% 
i el 20%). Aquest fet pot respondre a la pervi-
vència d’un estil de vida amb reminiscències 
romanes, que va ser particularment esplendo-
rós en el cas de Torre Llauder. Finalment, el 
jaciment de Santa Margarida és una església 
que actuava com a punt de trobada, percebia 
impostos i donacions, i segurament disposava 
d’un manso associat per assegurar el manteni-
ment de la baixa clerecia que se n’encarregava 
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Figura 8. Antiguitat tardana
1. Torre Llauder; 2. Santa Margarida; 3. Aubert; 4. Empúries; 5. Can Gambús; 6. Els Mallols; 7. La Solana;  
8. Iluro; 9. Vilauba.
EC: eclesiàstic; P: poblat; P/CA: poblat / camp de sitges; UR: urbà; V: Villae.

(Duby, 1973). El material faunístic recuperat 
prové d’un gran paquet d’anivellament i està 
principalment format per restes de caprins, 

amb uns perfils que mostren les mateixes ten-
dències observades en els petits assentaments 
rurals de la Solana, els Mallols i Can Gambús. 
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Aquests resultats semblen evidenciar, un cop 
més, el procés de ruralització dels jaciments 
d’aquesta zona.

A la CN les cartes de poblament mostren 
un procés de fissura important a partir del 
segle v d. n. e. En aquest moment es detec-
ta una reducció considerable dels jaciments, 
de manera que són relativament pocs els que 
perviuran al llarg del segles vi i vii d. n. e. 
(Castanyer [et al.], 2015). Sembla que es va 
aprofitar parcialment el sistema de poble-
ment anterior, tal com passa en altres zones 
de Catalunya. Es transformen i adapten esta-
bliments antics (p. ex.: Vilauba), però també 
se'n creen de nous de caràcter agropecuari, 
generalment habitats per petits nuclis famili-
ars (p. ex.: l’Aubert). Pel que fa als contextos 
urbans, tenim l’exemple d’Empúries, que hau-
ria sobreviscut a la crisi desplaçant el centre 
de la seva civitas a Sant Martí d’Empúries i 
esdevenint-ne la seu l’episcopal al segle vi d. 
n. e., després de la caiguda de l’Imperi (Aqui-
lué, 2008). Els conjunts faunístics recuperats 
a l’assentament d’Aubert mostren, uns per-
fils similars als observats en diversos assenta-
ments rurals de la CC. S’observen uns valors 
molt similars de caprins (cap al 60%), seguit 
dels bovins (30%) i, finalment, dels suids 
(menys del 15%). A Vilauba, que en aquest 
període experimenta canvis importants que 
transformen l’anterior vil·la romana en un 
petit vilatge format per tres petites unitats 
domèstiques, els perfils de la tríada també evi-
dencien una estratègia ramadera polivalent, 
amb més pes dels caprins en relació amb els 
suids i els bovins. Finalment, cal destacar el 
cas d’Empúries, que evidencia un procés de 
ruralització respecte als períodes anteriors, 
amb uns perfils de la tríada idèntics als d’al-
tres petits assentaments rurals com Aubert, o 
els de la Solana i els Mallols de la CC.

4 Discussió 

Molts dels treballs previs sobre els canvis 
de la ramaderia al llarg de la història han 
tractat aquesta problemàtica a pertir de for-
quilles cronològiques menys àmplies, o bé 

s’han centrat en àmbits territorials. L’objec-
tiu d’aquest treball ha estat tractar aquests 
canvis des d’una perspectiva diacrònica i 
territorial d’ampli abast per poder analitzar 
quins són els factors que més pes han tingut 
en els canvis i continuïtats en cada període 
històric. Els eixos principals que han guiat 
l’estudi han estat principalment quatre: 1) 
oferir un estat de la qüestió actualitzat dels 
estudis i les dades arqueozoològiques actual-
ment disponibles per al territori català (taula 
2); 2) caracteritzar i definir les tendències de 
la tríada domèstica (bovins, suids i caprins) al 
llarg d’una àmplia diacronia que abasta vuit 
períodes; 3) analitzar les tendències globals 
dels canvis per a tot Catalunya, sense oblidar 
les dinàmiques a una escala territorial més 
petita, i 4) aportar una perspectiva global que 
posi en relació els canvis en la ramaderia amb 
els canvis que es produeixen en els models de 
poblament i els sistemes sociopolítics de cada 
moment històric.

Els resultats obtinguts globalment per Ca-
talunya (figura 9 superior) mostren que les 
freqüències dels caprins, els bovins i els suids 
canvien al llarg dels 8 períodes estudiats. Les 
ovelles i les cabres són les espècies predomi-
nants al bronze final, la primera edat del ferro, 
l’època ibèrica i l’antiguitat tardana. 

El pas de l’edat del bronze a la primera edat 
del ferro suposa un primer punt d’inflexió, en 
què es documenta una baixada important del 
bovins en favor d’un creixement dels suids. A 
partir d’aquest moment hi ha una tendència 
de creixement progressiu al llarg de tot el pe-
ríode ibèric, durant la qual els suids passaran a 
ocupar el segon lloc de la tríada. La producció 
de porc va augmentar significativament durant 
l’imperi romà, de manera que aquesta va ser 
l’espècie predominant durant els segles i-iii d. 
n. e. a alguns jaciments, seguida pels caprins 
(33,4%) i els bovins (28,3%). El període iberoro-
mà (romanització) i el baix imperi també van 
suposar punts d’inflexió importants, en què 
hi va haver un augment notable dels bovins. 
Cal destacar que ambdós períodes tenen uns 
valors molt equilibrats entre els bovins (35% 
i 30%, respectivament), els suids (23% i 26%) i 
els caprins (41% i 46%). Durant l’antiguitat tar-
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Figura 9. Recapitulació dels perfils de la tríada domèstica al llarg dels períodes estudiats.  
Gràfica superior: tendències globals de la tríada domèstica a Catalunya. Gràfiques centrals: tendències  
de la tríada domèstica a les quatre zones estudiades. Gràfica inferior: anàlisi de correspondències  
amb les tendències de la tríada per zones i períodes. 
1. CC-BR; 2. CC-F1; 3. CC-RAI; 4. CC-IA; 5. CC-IP; 6. CC-AT; 7. CC-RBI; 8. CC-IR; 9. CN-BR; 10. CN-F1; 11. CN-RAI; 
12. CN-IA; 13. CN-IP; 14. CN-AT; 15. CN-RBI; 16. CN-IR; 17. CS-F1; 18. CS-IA; 19. CS-IP; 20. CS-IR; 21. PO-BR;  
22. PO-F1; 23. PO-RAI; 24. PO-IA; 25. PO-IP; 26. PO-RBI; 27. PO-IR.
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dana es produeix una disminució dràstica del 
porc (16,4%) i dels bovins (20,9%) en favor dels 
caprins (62,7%). Els valors de la tríada d’aquest 
moment recorden als perfils documentats du-
rant la primera edat del ferro.

La caracterització de les tendències de la 
tríada a una escala més regional ha permès 
constatar que, més enllà de la tendència general 
a Catalunya existeixen algunes particularitats 
pel que fa a les quatre zones estudiades (figu-
ra 9 central i inferior), un fet que cal tenir en 
compte a l’hora de realitzar estudis comparatius 
amb un abast més ampli (figura 9 inferior). La 
PO és la zona on més abunden els caprins i la 
que està més correlacionada amb aquesta espè-
cie en la majoria de períodes (figura 9 inferior). 
Les tendències són més progressives que a les 
àrees de la costa, on s’observen punts d’inflexió 
més pronunciats pel que fa als percentatges de 
la tríada (figura 9 central). La CS ha proporcio-
nat un baix nombre de conjunts, però les dades 
disponibles mostren una baixa proporció de bo-
vins i fortes variacions en caprins i suids (figu-
ra 9 central). Les dades disponibles actualment 
mostren unes tendències de la tríada fortament 
correlacionades amb les observades a la PO (fi-
gura 9 inferior). Cal advertir, però, que el baix 
nombre d’efectius pot canviar aquesta imatge 
en futurs estudis. La CC és la zona que eviden-
cia uns canvis més pronunciats en els perfils de 
la tríada al llarg dels diferents períodes, en què 
destaca especialment el pas de l’edat del bronze 
a la primera edat del ferro, i el pas de l’ibèric 
ple al període iberoromà (figura 9 central). En 
ambdós casos els canvis estan marcats per la 
fluctuació en la proporció de bovins. Aquesta 
zona és la que està més correlacionada amb els 
caprins i els suids al llarg dels diferents períodes, 
i amb uns perfils intermedis entre la CN i la 
PO (figura 9 inferior). La CN és la zona que té 
uns perfils més equilibrats i la que es manté 
més estable al llarg dels diferents períodes (fi-
gura 9 central). És la zona amb més proporció 
de bovins, i en la qual bovins i suids sem-
blen complementar-se (figura 9 inferior). En 
aquest sentit, durant la primera edat del ferro 
i l’ibèric antic la CN manté valors de bovins 
propers al 40%, mentre que la resta de zones 
no arriben al 20%. 

Finalment, i en relació amb els canvis soci-
opolítics i ecològics en els diferents períodes, 
han aportat diversos resultats dels quals hem 
intentat sintetitzar els aspectes més destacats 
per a cada període.

Al bronze final, el poblament es caracteritza 
per l’aparició dels primers poblats closos amb 
l’arquitectura en pedra a la PO, i l’existència de 
poblats a l’aire lliure amb cabanes disperses a la 
resta del territori català. Els perfils de la tríada 
evidencien una diversitat important, tant pel 
que fa a la tendència global per zona (figura 
1 superior) com entre els diferents jaciments 
(figura 1 central). Així, cada jaciment presen-
ta un consum carni diferent, amb l’únic tret 
en comú que a la PO hi ha més percentatges 
de caprins, i a la CC i CN hi ha més porcs i 
bovins (figura 1). L’anàlisis de correspondèn-
cies evidencia que la diversitat observada no 
està correlacionada amb la tipologia dels jaci-
ments, però sí que presenta una forta correlació 
en funció de la zona (figura 1 inferior). Això 
suggereix que les comunitats d’aquest moment 
adaptarien la producció ramadera a les possibi-
litats ecològiques que els ofereix el seu entorn/
territori més immediat, adoptant un model 
ramader de tipus extensiu. Aquests patrons es 
corresponen bé amb els models de poblament 
i d’explotació del territori proposats per aquest 
període, en què cada poblat constituiria una 
cèl·lula poblacional econòmicament autosu-
ficient que explotaria un territori circumdant 
determinat en funció de la pertinença a un 
grup humà per –probablement– relacions de 
parentiu (López, 2000; Cachero, 2007; López, 
Gallart, 2002; Moya [et al.], 2005). 

Durant la primera edat del ferro (figura 2), 
i a diferència del període anterior, el percen-
tatge de la tríada no s’agrupa en funció de les 
diferents zones geogràfiques, sinó més aviat 
per tipologia de jaciment. Aquest fet sembla 
respondre als processos de concentració demo-
gràfica en zones d’ampli potencial agrícola i de 
colonització de noves terres, així com a l’apa-
rició de nous jaciments vinculats als contactes 
colonials. S’ha parlat de la consolidació en el 
poder de certs grups i individus que exerci-
rien un control efectiu sobre tot un territori 
i els seus recursos, amb incipients processos 
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competitius, i pugnes pels drets d’explotació 
dels millors recursos –bàsicament la terra i els 
productes miners–, per l’accés a pastures o pel 
control de les vies de circulació (López Cache-
ro, 1999; López Melción, 2000; Sanmartí, 2004; 
López Cachero, 2007). A part del cas particular 
de la CN, on els canvis arriben més tard –du-
rant el període ibèric–, la resta de zones expe-
rimenten un descens important de bovins i un 
augment del porc. Això es pot posar en relació 
amb l’expansió de la tecnologia del ferro, que 
hauria permès obrir i explotar nous camps de 
conreu. Es privilegien els animals sense cost en 
terres (els porcs) i els que s’adapten fàcilment a 
pasturar en terres marginals (ovelles i cabres). 
Per tant, els perfils de la tríada reflecteixen el 
canvi en el model econòmic, amb la limitació 
del model ramader extensiu i la priorització 
d'un model d'explotació agrícola més intensiu 
que garanteixi un major excedent (cereals). 

Pel que fa al període ibèric antic (figura 
3) les particularitats i els condicionants eco-
lògics de cada zona encara semblen presents 
(PO amb més proporcions de caprins, CN amb 
més proporció de bovins), però aquestes sem-
blen tenir menys pes que en períodes anteriors. 
Els canvis en els perfils de la tríada domèstica 
(augment del porc i disminució dels caprins, 
més homogeneïtat) suggereixen un augment 
de l’estructuració territorial a totes les zones de 
Catalunya. L’abandonament de molts nuclis 
perifèrics ha estat interpretat com un canvi 
en els models poblacionals, fruit de la conso-
lidació d’un nou sistema econòmic. Tal com 
es detalla en altres treballs (p. ex.: Sanmartí, 
2004; Albizuri [et al.], 2011), l’augment de la 
producció cerealística hauria comportat un 
augment demogràfic i, per tant, més compe-
tència pels recursos, que es va materialitzar 
amb l’expansió de l'arquitectura en pedra i de 
les fortificacions arreu. Això també hauria pro-
vocat la intensificació de la producció agrícola 
i més homogeneïtat en la producció ramadera, 
palesa sobretot a l’ibèric ple a la costa central 
(figura 4 central i inferior) (Valenzuela Lamas, 
2008; Albizuri [et al.], 2010). El que caracteritza 
el període ibèric respecte als període anteriors 
és la disminució de la diversitat en els perfils de 
la tríada. Durant aquest període, els jaciments 

presenten els mateixos perfils independentment 
de la seva tipologia i localització. Aquests pa-
trons es corresponen bé amb l’expansió d'un 
model productiu més intensificat a totes les 
zones analitzades, suggerint que les decisions 
polítiques, i una major integració econòmica i 
interdependència entre jaciments durant l’ibèric 
ple, serien els factors de més pes en l'elecció dels 
models de producció ramadera, passant davant 
de les restriccions ecològiques de cada zona.

La majoria de conjunts faunístics del perío-
de iberoromà (figura 5) són del segle ii a. n. e., 
un moment en què hi hauria un model d’ex-
tracció romà imposat als aliats, que es juxta-
posaria al propi model indígena de poblament 
i producció. A la majoria de territoris catalans 
es potencien alguns oppida, mentre d’altres 
s’abandonen; es multiplica el poblament dis-
pers; s’incrementen els camps de sitges a la 
PO i els petits assentaments rurals associats 
(sense sistemes defensius). Així doncs, sembla 
que d’una banda hi ha una perduració d’al-
guns jaciments ibèrics, de l’altra, hi ha una 
implantació progressiva de nous establiments 
rurals, més dispersos i destinats a l’explotació 
agrícola. A molts d’aquests jaciments se super-
posaran posteriorment les villae plenament ro-
manitzades. En aquest context, els perfils de la 
tríada mostren una diversitat molt important, 
que contrasta amb l’homogeneïtat observada 
durant el període ibèric. Les tendències de la 
tríada evidencien un augment important dels 
bovins en detriment dels caprins, sobretot a 
les zones de la CC i CN (tenint en compte que 
per a les zones de la PO i CS disposem de molt 
poques dades). La desaparició dels jaciments 
fortificats suggereix un augment de la disper-
sió territorial i de la llibertat de circulació de 
persones i animals. No obstant això, el regis-
tre arqueològic i l’arqueozoològic suggereixen 
que el procés de romanització no hauria estat 
uniforme i coetani a tot el territori. La gran 
diversitat observada, tant en els tipus de jaci-
ment com en els perfils de la tríada domèstica, 
és un fet clarament indicador d’un moment 
entre guerres i de transició econòmica, en què 
cada territori es va integrant progressivament, 
i responent de diferents maneres al nou ordre 
imperial imposat.
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El període altimperial (figura 6) suposa la 
consolidació d’un nou model de poblament 
que reflecteix de nou canvis econòmics i socials 
importants. A les zones rurals, la manifestació 
més clara de canvi és la nuclearització dels es-
tabliments dispersos com a conseqüència de 
l’adopció generalitzada del sistema de la vil·la 
com a centre productor especialitzat. D’altra 
banda, apareixen els grans nuclis urbans, on es 
concentren importants volums de població i els 
poders polítics i administratius de les provín-
cies. Aquests canvis es fan de nou palesos en 
el registre faunístic, on s’observa un augment 
important del porc i dels bovins en detriment 
dels caprins a totes les zones del territori català. 
En aquest sentit, el nou marc polític i econòmic 
afavoreix l’especialització i la producció d’ex-
cedent a gran escala. En aquest context, bovins 
i porcs ofereixen més rendiment de carn per 
cap, fet que explicaria la tendència global ob-
servada de creixement exponencial del porc i 
estabilització dels bovins, especialment desta-
cat en el cas de la CC. En aquest moment, els 
assentaments urbans es correlacionen amb més 
presència de porc. En canvi, tant les vil·les com 
els centres rurals especialitzats presenten uns 
valors molt més baixos de porc (exceptuant-ne 
alguns casos particulars, com el Vilarenc o 
Can Feu). Tot i que la tendència majoritària 
documentada a les vil·les té una forta correla-
ció amb els bovins, probablement associada a 
les seves necessitats productives (p. ex.: força 
de treball), en alguns casos són els caprins els 
que sobresurten com a espècie majoritàriament 
explotada. Els perfils de la tríada suggereixen, 
doncs, l’existència de centres productors (vil·les 
i centres rurals especialitzats) i centres consu-
midors de matèries primeres (ciutats), un fet que 
explicaria la diversificació taxonòmica en funció 
de la tipologia de cada jaciment (tot i algunes 
excepcions observades) i l’existència d’una pro-
ducció ramadera especialitzada (Colominas 
[et al.], 2014) adaptada a les exigències d’una 
producció agrícola fortament intensificada.

Durant el baix imperi (figura 7) s’observa 
la progressiva concentració del poblament ru-
ral i una important reducció del nombre total 
d’assentaments. La reducció dràstica de les 
importacions i de la mida de les instal·lacions 

productives a moltes vil·les suggereix un canvi 
en la producció, que ara serà menys intensiva, 
potser com a conseqüència de la davallada del 
gran comerç mediterrani (Keay, 1998; Prevosti, 
2010). Els resultats aportats per les dades arque-
ozoològiques són coherents amb aquest procés: 
es documenta una disminució dràstica del porc 
respecte al període anterior, especialment a les 
zones urbanes, on es constata una reducció de 
la població (abandó d’edificis) (Gil [et al.], 2001; 
Chavarría, 2001), i que ara mostren les mateixes 
tendències que les vil·les rurals. En segon lloc, la 
presència d’algunes vil·les amb uns perfils on els 
caprins són clarament l’espècie més important, 
i la disminució dràstica del porc en totes elles, 
suggereix un procés de canvi cap a models de 
producció agrícola menys intensius i una major 
autosuficiència i ruralització dels assentaments, 
on els perfils de la tríada sembla que s’adapten 
més a les característiques ecològiques del seu 
medi. De manera significativa, els perfils de la 
tríada de la CC i la CN (no tenim prou dades de 
la PO i cap de la CS) mostren perfils similars als 
de la primera edat del ferro. 

Durant l’antiguitat tardana (figura 8) es 
constaten nous canvis importants en la rama-
deria. Els assentaments responen a unitats ple-
nament independents orientades a un consum 
propi destinat a la subsistència dels grups fa-
miliars que hi habiten. Es constata una dismi-
nució important de la interdependència entre 
assentaments i l’explotació del territori a escala 
local. Els perfils de la tríada mostren –per a les 
dues zones de les quals disposem de dades– el 
creixement dels caprins, especialment a la CC. 
El descens del porc i dels bovins suggereix un 
model ramader més extensiu. La majoria de 
jaciments tenen uns perfils de la tríada que re-
corden als dels jaciments del bronze final, en 
un moment en què les comunitats es regien 
per uns models econòmics de tipus autàrquic. 
Aquests perfils semblen ser els més sostenibles 
en un context de recessió econòmica i caigu-
da del comerç a gran escala, on les comunitats 
haurien d'apostar per una estratègia basada en 
una major autosuficiència, aprofitant al màxim 
les possibilitats que els ofereix el seu medi lo-
cal, tal com sembla que és el cas de les comu-
nitats analitzades per aquest moment.
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5 Conclusions

Els resultats proporcionats per les dades ar-
queozoològiques demostren que els canvis 
observats en els models de poblament estan 
fortament relacionats amb els canvis en el 
models d’explotació ramadera. Així mateix, 
la producció ramadera no està lligada només 
als condicionants ecològics. Tot i que l’ecologia 
té un pes important, sobretot en determinats 
períodes, en la majoria de casos la producció 
s’adapta a la realitat econòmica i política de 
cada moment. Així, la introducció i generalit-
zació de l’utillatge agrícola en ferro, l’augment 
de la territorialitat, el creixement de l’econo-
mia política, la integració en una economia de 
mercat d’ampli abast territorial i la posterior 
desintegració d’aquest sistema econòmic van 
tenir un gran impacte sobre la ramaderia: els 
moments en què es prima l’autoabastiment i 
l’explotació local estan marcats per freqüèn-
cies més elevades de caprins, i els moments 
de més connectivitat estan marcats per l’aug-
ment de bovins i porcs. Així doncs, els perfils 
de la tríada domèstica estan relacionats amb 
patrons específics d’ocupació i explotació del 
territori, i permeten visibilitzar i caracteritzar 
els canvis en les estratègies socioeconòmiques 
i culturals al llarg de la història.
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internacional celebrat a Barcelona el 12-13-
14 de març del 1998. Barcelona: Centre Cul-
tural de la “Fundación la Caixa”, p. 373-385. 
(Saguntum, Extra).

Asensio, D.; Francès, J.; Ferrer, C.; Guàr-
dia, M.; Sala, O. (2001). “Formes d’ocupa-
ció del territori i estructuració econòmica al 
sud de la Laietània”. A: Martín, A.; Plana, 
R. (coord.). Territori polític i territori rural 
durant l’edat del Ferro a la Mediterrània oc-
cidental. Taula rodona celebrada a Ullastret 



Nieto-Espinet, A. [et al.] • Continuïtats i canvis en la ramaderia a Catalunya 112

el 25-27 de maig del 2000. Ullastret: Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya, p. 227-251. 
(Monografies d’Ullastret; 2).

Asensio, D.; Francès, J.; Pons, E. (2002). “La 
concentració de reserves de cereals a la Ca-
talunya costanera en època ibèrica”. Cypsela. 
Girona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
núm. 14, p. 125-140.

Asensio, D.; Martín, A. (2004). “La segona 
edat del ferro: el món ibèric”. A: Buxó, R. 
(coord.). Eines i feines del camp a Catalunya. 
L’estudi de l’agricultura a través de l’arque-
ologia. Girona: Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya, p. 47-55. 

Asensio, D.; Morer, J.; Sanmartí, J.; Santa-
cana, J.; Pou, J. (2005). “Evidències arque-
ològiques del procés d’emergència d’‘éli-
tes’ aristocràtiques a la ciutadella ibèrica 
d’Alorda Park (Calafell, Baix Penedès)”. A: 
Mercadal, O. (coord.) Món ibèric: als Pa-
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de la Misericordia de Vinaròs. Vinaròs: As-
sociació Cultural Amics de Vinaròs. 

Oliver, A. (1996). Poblamiento y territorio 
protohistóricos en el llano litoral del Baix 
Maestrat (Castellón). Castelló: Sociedad 
Castellonense de Cultura.

Oliver, A. (1999). “Avance de las campañas 
de 1996-1999 en el yacimiento ibérico del 
Puig de la Nau (Benicarló, Baix Maestrat)”. 
Quaderns de prehistòria i arqueologia de 
Castelló. Castelló: Servei d’Investigacions 
Arqueològiques i Prehistòriques de la Di-

putación Provincial de Castellón, núm. 20, 
p. 351- 358. 

Oliver, A. (2004). “Torres y casas fortificadas 
en la provincia castellonense: un planteami-
ento inicial”. A: Moret, P.; Chapa, T. (ed.). 
Torres, atalayas y casas fortificadas: Explo-
tación y control del territorio en Hispania (s. 
iii a. de C. - s. i d. de C.). Jaén: Universidad 
de Jaén, p. 145-156.

Orri, E. (2005-2006). “Informe de l’estudi 
de la fauna recuperada al jaciment de Can 
Gambus-3 (Sabadell, Vallès Occidental)”. A: 
Codina, D.; Artigues, P. L. Memòria de la 
intervenció arqueològica a Can Gambús 3. 
Agost del 2005-2006. Sabadell (Vallès Ori-
ental). Janus SL. Barcelona: Departament de 
Cultura, Servei d’Arqueologia: Generalitat 
de Catalunya. (Memòries d’Intervenció Ar-
queològica; 7017).

Orri, E. (2007). “Annex. 2: Informe de la fau-
na recuperada al jaciment de Camp Cinza-
no (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès). 
A: Amorós, J. Memòria de la intervenció 
arqueològica preventiva al Camp Cinzano 
(2004-2005). Vol. II. Barcelona: Arxiu Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia, Generalitat 
de Catalunya, p. 202-2011. 

Orri, E. (2010). “El jaciment prehistòric i les 
troballes d’època romana de Mas Xirgu 
(Girona, Gironès)”. A: Grau, J.; Prados, A. 
(ed.). Desenes jornades d’Arqueologia de les 
comarques de Girona. Celebrades a Arbúcies 
el 28-29 de maig del 2010. Arbúcies: Mu-
seu Arqueològic de Catalunya-Girona, 
Museu Etnològic del Montseny, Ajuntament 
d’Arbúcies, p. 61-64. 

Orri, E.; Estrada, A. (2004). “Annex III. Es-
tudi de les restes faunístiques i malacològi-
ques”. A: Revilla, V.; Cela, X. La transició 
del municipium d’lluro a Alarona (Mataró): 
Cultura material i transformacions d’un es-
pai urbà entre els segles v i vii dC. Laietània: 
estudis d’arqueologia del Maresme. Mataró: 
Museu de Mataró, núm. 15, p. 543-555.

Padrós, C.; Belmonte, C.; Garcés, I. (2016). 
“Indicis d’un campament romà tardore-



Nieto-Espinet, A. [et al.] • Continuïtats i canvis en la ramaderia a Catalunya 126

publicà en el Serrat dels Espinyers (Isona 
i Conca Dellà, Pallars Jussà), nova evidèn-
cia anterior a la fundació d’Aeso”. Pyrenae. 
Barcelona: Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia, Universitat 
de Barcelona, 47(2), p. 39-52.

Padrós, N.; Valenzuela Lamas, S. (2010). 
“La Llosa i els Antigons, una aproximació a 
la producció ramadera de les villae de l’ager 
Tarraconensis. Segles iii-vi dC”. A: Prevos-
ti, M.; Guitart, J. (ed.). Ager Tarraconensis 
1. Aspectes històrics i marc natural. Tarrago-
na: Institut Català d’Arqueologia Clàssica, p. 
200-207. (Documenta; 16).

Pina, F. (1993). “¿Existió una política romana 
de urbanización en el nordeste de la penín-
sula ibérica?”. Habis. Sevilla: EUS (Editorial 
Universidad de Sevilla), núm. 24, p. 77-94

Piña, A.; Saña, M. (2004). “Informe de l’anàlisi 
arqueozoològica dels conjunts de restes de 
fauna recuperats al jaciment de Can Roque-
ta / Torre-romeu (Sabadell, Vallès Occiden-
tal)”. A: Oliva, M., Terrats, N. (2004). El 
jaciment arqueològic de Can Roqueta / Torre 
Romeu (Sabadell, Vallès Occidental). Cam-
panya 2002-2003. Barcelona: Departament 
de Cultura, Servei d’Arqueologia: Generali-
tat de Catalunya. (Memòries d’Intervenció 
Arqueològica).

Pons, E. (1977). La Fonollera (Torroella de 
Montgrí, Girona). Un poblado al aire libre 
del Bronce Final. Girona: Centre d’Investi-
gacions Arqueològiques. (Sèrie Monogrà-
fica; 1).

Pons, E (1984). L’Empordà de l’Edat del Bronze 
a l’Edat del Ferro 1100-600 aC. Girona: Cen-
tre d’Investigacions Arqueològiques. (Sèrie 
Monogràfica; 4).

Pons, E (1997). “L’ Última etapa de l’edat del 
bronze a l’Empordà (850- 700 aC.): una re-
lació del grup empordanès amb la població 
mailhaciana. Estat de la qüestió”. Annals. 
Girona: Institut d’Estudis Gironins, núm. 
36, p. 235-258. 

Pons, E (2002). Mas Castellar de Pontós (Alt 
Empordà). Un complex arqueològic d’èpo-

ca ibèrica (excavacions 1990-1998). Girona: 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, Diputa-
ció de Girona. (Sèrie monogràfica; 21).

Pons, E.; Tarrús, J. (1980). “Prospeccions 
arqueològiques al jaciment prehistòric de 
Puig Mascaró (Torroella de Montgrí): un 
nou hàbitat del neolític antic i del bronze 
final al Baix Empordà”. Cypsela. Girona: 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, núm. 
3, p. 67-98. 

Pons, E.; Asensio, D.; Bouso, M.; Fuertes, 
M. (2005). “Noves aportacions sobre la pe-
riodització del jaciment de Mas Castellar 
de Pontós (Alt Empordà)”. A: Mercadal, 
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